Centrum voor
Arbeidsmarkt
innovatie

Leergang
Arbeidsmarktinnovator 2019
Uitgave van
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie 2019

Leergang Arbeidsmarktinnovator 2019

ERVARINGEN

De Leergang Arbeidsmarktinnovator biedt een aanvullend perspectief dat voedend is voor jouw persoonlijke en
professionele arbeidsmarktpositie. Persoonlijke en professionele ontwikkeling komt niet alleen voort uit het vergaren van
wetenschappelijke kennis, maar bovenal uit het aanboren van bronnen van wijsheid. Deze leergang sluit aan bij trends
en veranderingen op de arbeidsmarkt. We bestuderen andere manieren van organiseren en zoeken naar innovatieve
oplossingen. Een arbeidsmarktinnovator heeft een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt . Een perspectief waar-bij regionale
samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap, zelfregie, werkzekerheid en veerkracht centraal staan. Vanuit dit
perspectief biedt de arbeidsmarktinnovator praktijkgerichte oplossingen binnen de eigen onderneming of werkveld.
De arbeidsmarktinnovator zet zijn persoonlijkheid, talenten en netwerk in om intersectoraal en resultaatgericht de flexibiliteit
van mensen, organisaties en producten of diensten aan te passen aan de steeds veranderende (arbeids-)markt.

Start:
Tweedaagse:
Eindpresentaties:

Vrijdag 18 januari 2019
14 en 15 maart 2019
vrijdag 17 mei 2019

Bovenstaande dagen zijn voor alle deelnemers.
Daarnaast kiest iedere deelnemer minimaal 4 kennisbijeenkomsten van een van onze inleiders.

EINDTERMEN
Aan het eind van de leergang:
• Heb je kennis van de waarden in het Gelders Arbeidsmarktmodel en de wijze waarop zij de bouwstenen vormen
van sociale innovatie op de werkplek en de regionale arbeidsmarkt;
• Heb je inzicht in de rol van zelfregie, goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen voor
het realiseren van vernieuwing in de eigen arbeidsorganisatie en in de samenwerking met andere organisaties;
• Ben jij een innovator van sociale investeringen voor vertrouwen en voor het verbeteren van de samenwerking
tussen mensen en organisaties waardoor economische prestaties en sociale vernieuwing elkaar kunnen versterken;
• Werk jij aan de wijze waarop in een organisatie– en regionale context sociale vernieuwing kan leiden tot
betere economische prestaties, meer werkzekerheid, baantevredenheid, geluk en inclusiviteit.

“Mijn eindproduct was een interessante zoektocht in twee verschillende werelden. Met open vizier heb ik zoveel
mogelijk informatie verzameld en mensen ‘uit het werkveld’ gesproken. De meerwaarde van het eindproduct.
voor Anetwerk zit in duidelijkheid over de mogelijkheden rondom zij-instromers”
Susan Veulings, intercedent bij Anetwerk,
uitzendbureau Zorg en Welzijn, deelnemer Leergang 2017
“De Leergang heeft gewerkt als een katalysator voor verdieping en creativiteit in het doordenken en uitschrijven
van een innovatief experiment”
Jan Heeres, directeur BètaTech Services,
deelnemer Leergang 2017
“De Winterspecial bracht inzicht, creativiteit en nieuwe verbindingen.
Veel van wat ik doe krijgt hierdoor meer ruimte in de praktijk”
Cindy Frieswijk, accountmanager Functiecreatie Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland,
deelnemer Winterspecial 2018
“Het was een leerzame winter, waarbij de meeste waarde voor mij zit in het gezamenlijk denk- en
handelingskader om daar vanuit in de toekomst tot nieuwe experimenten en innovaties te komen op
de arbeidsmarkt.”
Christ Essens, bestuursadviseur Arbeidsmarkt Actor Bureau voor sectoradvies,
deelnemer Win-terspecial 2018

In het eindproduct laat je zien dat je de eindtermen beheerst en dat je dit kan inzetten om toe-komstgericht de
arbeidsmarktpositie van jouw organisatie te versterken.

DOELGROEP

Ondernemers, HR–managers, HR-adviseurs, managers Bedrijfsvoering en iedereen die een rol wil spelen in thema
arbeidsmarktinnovatie en Human Capital agenda. Minimaal HBO werk- en denk-niveau wordt aanbevolen.

INVESTERING

De kosten zijn € 1995,- exclusief btw, inclusief overnachting, lesmateriaal, verblijfkosten en het certificaat
“Arbeidsmarktinnovator”.

AANMELDEN

Aanmelden kan via de website van centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl
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ONZE INLEIDERS
Tijdens de leergang volg je minimaal 4 bijeenkomsten onder leiding van één van onze inleiders (meer mag natuurlijk ook!).

HUMAN CAPITAL EN INCLUSIEF ORGANISEREN
Dr. A. (Annet) de Lange

WERKEN AAN VERTROUWEN IN NIEUWE WERELD
Mr. E. (Erik) Groot
Erik Groot is directielid bij AWVN. Hij heeft zich in zijn loopbaan bij AWVN vooral
gericht op het professionaliseren van de adviesactiviteiten. Momenteel is hij binnen
AWVN verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling van beleid en advies met als
specifieke aandachtsgebieden zorg- en welzijn en overheid.

Annet de Lange is lector Human Resource Management aan de Hogeschool van
Arnhem en Nij-megen en heeft de eretitel van ‘visiting professor’ toegekend
gekregen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger
in Noorwegen en door de NTNU, Universiteit Trondheim. Haar expertise spitst zich
toe op transitiemanagement van langer en breder doorwer-ken in de zorg,
het onderwijs en het bedrijfsleven.

SPIN IN HET WEB IN DE REGIO
drs. P. (Pascalle Neijenhuis)
Pascalle Neijenhuis is directeur- bestuurder van WZW (Werkgeversvereniging Zorg
en Welzijn). In haar dagelijkse werkzaamheden werkt zij met ruim 93 zorg- en
welzijnsorganisaties dagelijks aan de arbeidsmarktknelpunten in Gelderland.

WERKZEKERHEID, INNOVATIE EN WAARDEN
Prof. dr. R. (Ruud) Muffels
Ruud Muffels is hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid bij het departement
sociologie van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij directeur van ReflectResearch Institute for Flexicurity, Labor Market Dynamics and Social Cohesion.
Tevens is hij research fellow bij NETSPAR, het net-werk voor onderzoek naar
pensioenen en vergrijzing en twee instituten in Duitsland: DIW-Berlijn en IZA-Bonn.
Hij houdt zich bezig met thema’s zoals flexibilisering, werk en geluk,
sociale innovatie, waarden en werkzekerheid.

DE SOCIALE KANT VAN INNOVATIE EN WERKEN
J. (Jaap) Jongejan
Jaap Jongejan is algemeen directeur van SBI-Formaat / Landgoed Zonheuvel.
Jaap Jongejan werkt er aan het Huis van Arbeidsverhoudingen. Dit is de
ontmoetingsplaats waar werkgevers, werknemers, wetenschappers en politici
elkaar leren vinden op uitdagingen, op het gebied van sociaal innoveren, duurzame
inzetbaarheid en nieuwe arbeidsverhoudingen.
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DE WENDBARE ORGANISATIE
W. (Wil) Houtzager
Wil Houtzager is een HR organisatieadviseur die wordt geboeid door het gedrag van
mensen in organisaties. Ervaren in het wendbaar organiseren van organisaties, het
ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers,
met een bijzondere aandacht voor het belang van een integere cultuur.

ONDERWIJS ARBEIDSMARKT
Dr. S. (Sarah) Detaille
Sarah Detaille is associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs bij het
Lectoraat Human Resource Management bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Ze is gepromoveerd aan de UvA en heeft een master op het gebied van
Sociale Zekerheid en Beleid.
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De leergang begeleider
WERKNEMERSPERSPECTIEF OP DE ARBEIDSMARKT
R. (Richard) Gerrits
Richard Gerrits is de voorzitter van de vakbond voor toezichthouders en handhavers
in het veiligheidsdomein. Vanuit dit perspectief werkt hij met vertrouwen aan
nieuwe manieren van belangenbehartiging en werknemersvertegenwoordiging in
een tranisitionele arbeidsmarkt.

Gedurende de gehele leergang is er een leergangbegeleider. Naast alle praktische zaken,
kun je bij haar terecht voor leervragen, persoonlijke zaken en begeleid zij jou om te komen
tot een mooi eindproduct!
Drs. S. (Sandra) Franken
Sandra Franken studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.
Als zelfstandig ondernemer werkt zij aan projecten op het snijvlak van arbeid, zorg en
onderwijs. Daarnaast is zij toezichthouder bij Onderwijs Groep Tilburg.
Telefoonnummer: 06 - 33 98 79 00
E-mail: info@centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl

DE PRAKTIJK VAN SAMENWERKEN
N. (Nicolette) Horn
Nicolette Horn begon haar carrière als medewerker in de zorg en ontwikkelde
zich via tal van innovatieve projecten tot een drijvende kracht achter het Gelders
Arbeidsmarkt Model. Zij laat mensen zien dat je loopbaan zich op vele manieren
kan ontwikkelen en neemt je mee in de concrete aanpak van dialoogtafels en
samenwerking

WERKGEVERSPERSPECTIEF OP DE ARBEIDSMARKT
M. (Martine) Schuijer
Martine Schuijer werkt als projectleider bij VNO-NCW Midden. Zo is zij onder
andere betrokken bij de Banenafspraak, om 100.000 werkplekken voor mensen
met een arbeidsbeperking in de markt-sector te realiseren. Zij neemt je mee in het
werkgeversperspectief, de lobby en het komen tot afspraken in de arbeidsmarkt
van de toekomst.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Studiebelasting
De leergang kent een studiebelasting van minimaal 92 uur exclusief reistijd en zelfstudie, die als volgt is opgedeeld:
• Startbijeenkomst met samenstellen eigen leervragen (8 uur)
• Het volgen van minimaal 4 inleidingen (16 uur)
• Het volgen van een tweedaagse Bootcamp (20 uur)
• Het zelfstandig of in teamverband werken aan een artikel, eindpresentatie, project of business-case (minimaal 40 uur)
• Eindbijeenkomst met presentaties aan jury (8 uur)
Het programma start op 18 januari 2019. De eindpresentaties zijn op vrijdag 17 mei 2019.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via www.centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl.
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LOCATIES EN DATA

Thema

Datum

Tijdstip

Locatie

Verplichte deelname:
Aan de slag als arbeidsmarktinnovator!
Startbijeenkomst o.l.v. Sandra Franken

Vrijdag 18 januari

9.30 -17.00 uur

Zonheuvel te Doorn

De praktijk van samenwerken
Inleider Nicolette Horn

Maandag 11 februari

14.00 - 16.30 uur

WZW te Arnhem

De wendbare organisatie
Inleider Wil Houtzager

Dinsdag 12 februari

9.30 - 12.30 uur

Zonheuvel te Doorn

Sociale kant van innovatie en werken
Inleider Jaap Jongejan

Dinsdag 12 februari

14.00 - 16.30 uur

Zonheuvel te Doorn

Werknemersperspectief op de arbeidsmarkt
Inleider Richard Gerrits

Woensdag 13 februari

14.00 -16.30 uur

BOA ACP te Den Haag

Werkgeversperspectief op de arbeidsmarkt
Inleider Martine Schuijer

Vrijdag 15 februari

9.30 -12.30 uur

VNO-NCW te Apeldoorn

Werkzekerheid, innovatie en waarden
Inleider Ruud Muffels

Vrijdag 15 februari

14.00 - 16.30 uur

Apeldoorn of Tilburg

Verplichte deelname
Tweedaagse: Hoe word ik een
arbeidsmarkt-innovator?
(inclusief overnachting)
Inleider van Sandra Franken

Donderdag 14 maart en
vrijdag 15 maart 2019

Vanaf 9.30 op
donderdag t/m
vrijdag 16.30 uur
(inclusief
overnachting)

Zonheuvel te Doorn

Onderwijs en arbeidsmarkt
Inleider Sarah Detaille

Maandag 15 april

14.00- 16.30 uur

Leerhuis HRM te Nijmegen

Human Capital en inclusief organiseren
Inleider Annette de Lange

Dinsdag 16 april

14.00 -16.30 uur

Leerhuis HRM te Nijmegen

Spin in het web in de regio
Inleider Pascalle Neijenhuis

Woensdag 17 april

9.30-12.30 uur

WZW te Arnhem

Werken aan vertrouwen in een nieuwe wereld Woensdag 17 april
Inleider Erik Groot

14.00 -16.30 uur

WZW te Arnhem

Presentatiedag eindproducten

9.30 -16.30 uur

Zonheuvel te Doorn

Vrijdag 17 mei
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