Persbericht
Visionaire bijeenkomst over Werkplek Leren & Verbindend Leiderschap
Datum: 7 juni 2018 vanaf 13.30 uur
Locatie: Zeezicht Heerlen (Schelsberg 94, 6413 AG Heerlen)
Organisatie: Evolva Group & Coöperatie Verbindend Leiden
___________________________________________________________________________________________________________
Op donderdag 7 juni 2018 organiseren Evolva Group en Coöperatie Verbindend Leiden een visionaire bijeenkomst over Werkplek
Leren en Verbindend Leiderschap, mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg.
___________________________________________________________________________________________________________
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Verbinding, flexibiliteit, leiderschap en blijven leren zijn onmisbaar voor ons
allemaal. Medewerkers moeten langer werken en zich steeds sneller aanpassen aan alle veranderingen. Jonge medewerkers vragen
om specifieke ondersteuning en aandacht. Het is dus van belang dat je de medewerkers laat leren tijdens het werk, met en van elkaar.
Daar hoort een andere manier van leiderschap bij en een andere manier van organiseren. In het scheppen van een rijke leercultuur
komen al deze dingen samen.
Tijdens het interactieve programma van het evenement op 7 juni, komen diverse onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld het thema dat
meer en meer bestuurders, leidinggevenden en beleidsadviseurs erkennen dat het niet meer lukt om de vele vraagstukken die nu
relevant en urgent zijn op te lossen met behulp van de klassieke managementmethoden en vormen van opleiden en training. Nieuw
leiderschap is voor hen een beleidsprioriteit geworden: de maatschappij verandert snel, innovaties vragen arbeidskrachten die hun
kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil houden.
Wat is werkplek leren, hoe begin je eraan en waarom is werkplek leren relevant en actueel? De bezoeker van het evenement praat
mee over de toekomst van werkplek leren en verbindend leiderschap en ervaart tijdens deze interactieve middag het belang, de
kansen en de mogelijkheden die er liggen. Tijdens deze middag wordt teven het Evolva kwaliteitskeurmerk uitgereikt aan zes ‘GoodPractice’ initiatieven.
Deze visionaire bijeenkomst wordt gepresenteerd door Sander Kleikers en side-kick Marc Hermans met aan tafel interessante
sprekers en gasten, waaronder Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn, Hub Narinx, Petra Dassen Peter Riezebos
Filip Dochy e.a.. Angie Hey vermaakt ons als entertainer en Bart Kiers als StandUp Musician. De afsluitende netwerkborrel maakt
het evenement compleet. Het programma wordt live uitgezonden via livestream.
___________________________________________________________________________________________________________
Meer informatie
Klik HIER voor meer informatie. Mocht u voorafgaand aan het evenement nog vragen hebben, neem dan contact op met Jan
Valkenborgh; j.valkenborgh@telenet.be of Moniek Simons; info@verbindendleiden.nl. Uiteraard bent u van harte welkom om het
evenement te bezoeken. Aanmelden pers via petra@incredible.nl.
Website Evolva: https://www.evolvagroup.nl/
Website Coöperatie Verbindend Leiden: https://www.verbindendleiden.nl/

