
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMABOEKJE 
MEESTER IN JE WERK-  

WEEK 2019 





 
 
 

WELKOM MEDEWERKERS VAN 
 



 

ALLES UIT JEZELF! 
 

“Loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap staan centraal 
in de Meester in je Werk Week” 
 

Van 11 t/m 15 november vraagt het A+O fonds Gemeenten met de 
Meester in je Werk week (Week van de Loopbaan) extra aandacht voor 
de professionele en persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren. 
 

Een initiatief waar wij als Banenplein Limburg graag bij aansluiten! 

Waarom? Omdat ook wij vinden dat investeren in het vakmanschap en de 

persoonlijke ontwikkeling van Ambtenaren van cruciaal belang is om de 

uitdagingen waar onze organisatie voor staat het hoofd te bieden. 
 

Bij verschillende organisaties vinden interessante bijeenkomsten 
en workshops plaats. Wil jij werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling, vakmanschap of aan de slag met jouw loopbaan? 
Doe dan mee met de Meester in je Werk  

week! 
 

Tijdens deze landelijke actieweek van 11 t/m 15 november (vanuit het 
A+O fonds Gemeenten) volg je workshops, lezingen of andere activiteiten 
in jouw gemeente (of regio) die in het teken staan van: JOU! 
 

Het thema van de Meester in je Werk week in 2019 is: ‘Alles uit jezelf.’ 
Dus: wil jij werken aan jouw eigen ontwikkeling en alles uit jezelf halen? 
Zet dan 11 t/m 15 november in jouw agenda! 
 

 

AANMELDEN 
 

Je mag aan één workshop deelnemen. Inschrijven kan vanaf 01 
oktober tot en met 14 oktober op www.banenpleinlimburg.nl  

Wij streven ernaar iedere medewerker te laten deelnemen aan de 
workshop. Het kan echter voorkomen dat tijdens je inschrijving de 
workshop zojuist is volgeboekt, vandaar dat wij iedereen de 
mogelijkheid willen bieden om een reserveworkshop aan te geven.  

http://www.banenpleinlimburg.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tell me and I forget. Teach 
me and I may remember. 
Involve me and I learn. 
 
 

 

- Benjamin Franklin 



 

AANDACHTSPUNTEN 
 

De organisatie waar jij werkzaam bent, informeert jou over de  

spelregels die gelden bij jouw organisatie. Deelname / aanmelden doe je in 
overleg met je leidinggevende. 
 

Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging. Informatie over 
locatie, tijdstip en overige zaken ontvang je op een later moment. Per 
workshop is een bepaald aantal deelnemers mogelijk. Vol = vol.  

Als een workshop is volgeboekt, dan word je op een reservelijst geplaatst 
en ontvang je hierover per mail informatie.  

Je hebt de mogelijkheid om een voorkeurskeuze van twee workshops aan 
te geven en deel te nemen aan één workshop.  

Via www.banenpleinlimburg.nl kun je je voorkeur opgeven voor de 
workshop die je graag zou willen volgen. Aanmelden kan van 01 oktober 
2019 tot en met 14 oktober 2019.  
 

Deelname is gratis. Maar: aanmelden (en een bevestiging krijgen) = 
deelnemen. Want aanmelden is niet vrijblijvend. Wij gaan ervanuit dat je, 
na aanmelding en bevestiging van plaatsing, ook daadwerkelijk deelneemt. 
 

VERHINDERD?  

Mocht je onverhoopt niet naar de workshop kunnen komen, meld je dan 
tijdig (tenminste 48 uur van te voren) af. Mail je afmelding naar het 
centrale mailadres: meesterinjewerk@venray.nl.  

Zo kunnen collega’s die op een reservelijst staan of andere gegadigden 
eventueel nog geplaatst worden.  

http://www.banenpleinlimburg.nl/
mailto:meesterinjewerk@venray.nl


 

 

CENTRAAL INFORMATIEPUNT 
 

Heb je nog een vraag of wil je meer informatie? Mail je vraag 
dan naar het centrale mailadres meesterinjewerk@venray.nl 
 
 
 
 
 

 

HET PROGRAMMA PER DAG 
 

In de volgende pagina’s tref je het programma per dag aan. De 
dagen zijn te herkennen aan onderstaande rozetten.  

mailto:meesterinjewerk@venray.nl


 
 

 

Masterclass Social Media 
 

Restart 

 

Het doel van deze training is beter inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden van LinkedIn om deze te gebruiken bij 

het online zichtbaar en vindbaar maken van jezelf op de 

arbeidsmarkt. Je maakt gebruik van je contacten om 

jezelf te introduceren bij diverse bedrijven. In de training 

krijg je handvatten en bruikbare informatie om je 

LinkedIn profiel zo compleet mogelijk te maken en je 

professionele netwerk uit te bouwen. 
 

In deze masterclass krijg je direct toepasbare tips 
en tricks om jouw profiel te optimaliseren. Na deze 
workshop heb je zicht op hoe je LinkedIn kunt 
gebruiken om te netwerken en te zoeken naar 
relevante vacatures. 

 

Wat neem je mee uit de workshop?  

Toepasbare tips en tricks om je profiel te optimaliseren 

en je professionele netwerk uit te breiden. 
 
 
 

 

WEERT 9:00 - 12:00 
 



 

Onderhandelen voor vrouwen  
FNV 

 

Vrouwen onderhandelen anders dan mannen. Ze 
hebben hun eigen kracht. In deze training ontdek je 
samen met andere vrouwen hoe jij kunt 
onderhandelen op een manier waarbij jij je prettig 
voelt en in je kracht staat. Je leert je eigen 
onderhandelingsstijl kennen en plezier te beleven aan 
onderhandelen. “Ik zag altijd enorm op tegen elke 
vorm van onderhandelen. In deze training heb ik mijn 
eigen manier gevonden waar ik me goed bij voel.” 

 
 

 

HORST A/D MAAS 9:00 - 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranderprocessen: gewoon doen  
Bestuursacademie 

 

Veranderen binnen organisaties kun je op vele manieren 

insteken. Gebruikt u de kleuren van De Caluwé? Of 

werkt u met veranderkwadranten? U kunt ook kiezen 

voor de pinguïn-aanpak, het 7S-model, Theorie X/Y  

of business proces re-design. De keuze uit modellen en 
theorieën is overweldigend. Maar wat hebben deze 
theorieën nu met elkaar gemeen? Is het niet gewoon 
een kwestie van met z’n allen aan de slag gaan? Gewoon 
doen? In deze workshop nemen wij u mee in de praktijk 
van veranderen. Wat gebeurt er als je al die modellen 
links laat liggen en gewoon aan de slag gaat? 

 

 

VENLO 9:30 - 12:30 



 

 

Pitchen: leren door te doen 
 

Quinn Hanssen 
 

Leren door te doen. Dat is de insteek van de workshop 

pitchen. Tijdens de workshop leer je hoe je zo kort en 

duidelijk mogelijk een boodschap overbrengt en je punt 

duidelijk maakt. In de volksmond staat dit concept ook 

wel bekend als de elevator pitch, maar eigenlijk kan  

je het op veel meer manieren toepassen. Ooit gedacht 

aan efficiënt vergaderen, waarin elke deelnemer slechts 

30 seconden spreektijd krijgt? Iedereen zal aan de slag 

gaan met zijn/ haar eigen pitch. Aan het einde van de 

workshop zal iedereen zijn/ haar pitch voordragen. 

Iedereen pitcht uiteraard uit het hoofd, want een pitch 

is geen monoloog maar de start van een dialoog. 

 

Wij zullen ons focussen op de drie hoofdaspecten van 
een pitch: 
- lichaamshouding 
- stemgebruik 
- inhoud (verwacht vooral veel praktijk) 

 

Om iedereen alle nodige hulp te bieden is er tijdens 
deze workshop plek voor maximaal 15 personen. De 
workshop zal 2,5 tot 3 uur duren (afhankelijk van 
de grootte van de groep). 

 
 

 

BEESEL 9:00 - 12:00 
 



 

 

Taalbeeld  
Tintenkillers 

 

Tintenkillers ontwikkelde een creatief programma om 
beleidstaal en de kleine lettertjes van uw Grote 
Plannen letterlijk te doen landen op de werkvloer. 
Deelnemers vertalen tevens hun beleving op de 
werkvloer naar informatie waar u als programma, - of 
beleidsmaker mee aan de slag kunt. Via taal en beeld 
naar concrete toepassingen en afstemming in het 
alledaagse werk. Tintenkillers bewerkstelligt een 
interactie waarbij mensen aanvankelijk uit hun 
comfortzone worden getrokken, maar al snel in hun 
kracht worden gezet en begeleid worden om duidelijk 
te leren formuleren. Op zoek naar hoe die nieuwe visie 
te formuleren en ´uit te zetten´? Hulp nodig om 
obstakels aan te pakken of bij het in dezelfde richting 
krijgen van al die neuzen? Ervaar zelf, live, de methode 
die dynamiek binnen uw teams en organisatie 
blootlegt. Met een onorthodoxe, beeldende insteek 
wordt er gewerkt aan een kunstwerk met uw 
verdiepingsvraag of teamdoel als basis. Inclusief 
toeters en bellen! Echter, niet het creatief knutselen 
maar de inhoud en het in woord en beeld brengen van 
het proces is leidend. Meer op www.tintenkillers.nl 

 
 
 

 

VRLN 9:00 - 12:00 
 

http://www.tintenkillers.nl/


 

 

Werk en mantelzorg 
 

Vera Janssen en Nancy Hermans 
 
 

Ben jij een medewerker die te maken heeft of wellicht 

gaat krijgen met mantelzorg en je wilt meer info of je 

ervaring delen, kom dan naar deze actieve workshop! 
 

De volgende onderwerpen kunnen zomaar aan 
de orde komen:  

• Wat is mantelzorg eigenlijk en wanneer ben je 
een mantelzorger; 

• Wat voor een mantelzorger ben jij of denk je te zijn;  
• Wat voor invloed heeft het op je balans 

in combinatie met werk; 
• Hoe kun je zorgen voor een voor jouw gezonde balans;  
• Wat kan je werkgever bijdragen;  
• En verder… 

 

We hebben zelfs een ervaringsdeskundige die ons haar 
verhaal komt vertellen. 
Maar natuurlijk is de inbreng van jou als deelnemer 
net zo belangrijk, durf gerust jouw vraag of verhaal 
op de werkbank te leggen! 

 

Maximaal aantal deelnemers 12. 
 
 

 

BEESEL 13:00 - 15:30 
 



 
 

 

Doorbreek je niet- effectieve patronen 

en zorg voor meer keuzevrijheid! 
Talent First 

 

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. Dat is 

een veel gehoorde zin. Welke patronen herken jij in 

je werk en leven? En welke situaties zijn de trigger 

om altijd weer op eenzelfde manier te reageren. Veel 

patronen zijn nuttig, maar er zijn ook patronen die je 

belemmeren en daar gaan we mee aan de slag.  

Je vergroot het inzicht in jezelf en we gaan aan de slag 
om bestaande patronen te doorbreken. Wat levert het 
je op? Vrijheid in de keuzes die je maakt waardoor je 
effectiever wordt in je werk en in de samenwerking 
met anderen. De workshop biedt een concreet handvat 
om elke dag beter te worden!  

 
 
 
 

VENLO 9:00 - 12:30 
 



 

Creatieve communicatie 
 

BDL 
 

Gebaseerd op methodieken uit Lenig Denken laten 
we je ervaren hoe je op een ‘anders-dan -anders’-
manier kunt communiceren. Hoe zorg je ervoor dat 
jouw boodschap overkomt bij je collega’s, in je team 
of bij inwoners. 

 

Wij richten ons op het vergroten van het bereik van je 

boodschap, van de impact van je boodschap, door te 

zoeken naar verrassende invalshoeken. Invalshoeken 

die je kunt gebruiken voor het aanscherpen van  

de boodschap, voor het kiezen van een bijzonder 
kanaal of een andere plaats. Creativiteit als jouw 
buitenboordmotor, als extra vaardigheid voor jouw 
communicatie. 

 
 
 

BERGEN 13:00 - 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirerend leiderschap  
Ijsbrekersproducties  

Deze super-praktische workshop is voor 
afdelingshoofden en ervaren teamleiders die hun team 
én hun eigen leiderschap willen versterken. Wat zijn 
de gouden regels en welke valkuilen moet je 
voorkomen? Inclusief gratis boek ‘Zin houden in je 
werk’. We nodigen leidinggevenden van harte uit zich 
in te schrijven. 

 

VENLO 10:00 - 12:30 
 



 
 

 

“Kennismakingsworkshop, krachtig 
in mijn IK” 

 
Stay YourSilf en Mimy’s Praktijk 

 

“Herken je het? Altijd voor iedereen 
paraat willen staan;  

op je werk, op school, bij vrienden of familie. 
Op welke plaats kom JEzelf?  

‘Zet jezelf op de eerste plaats, wat zou het jou kunnen 
opleveren?’” 

 

“Tijdens de kennismakingsworkshop krachtig in mijn 
IK; besteden we aandacht aan jou, mag je erachter 
komen wie jij bent en wat je los mag laten. Een 
verbindend moment voor en met jezelf. 

 
 
 

 

WEERT 
 

 

13:30 - 15:00 & 15:30 - 17:00 
 



 

Mind- Walk Special ‘Vul jouw pot 
met goud’ 

 
Christien Thijssen 

 

Lijkt het je wat om in de prachtige omgeving van 
het Jaomerdal te Venlo in de buitenlucht aan de 
slag te gaan met het thema ‘Vul jouw pot met goud’, 
meld je dan aan voor de enige buiten-workshop Mind- 
Walk Special. 

 

Wat is Mind-Walk?  

Mind-Walk is wandelen met invloeden uit yoga, tai chi, 
meditatie/visualisatie en meditatief wandelen, met 
wisselende thema’s. Het gaat bij Mind-Walk niet om 
prestatie en perfectie, maar om aandacht, beweging 
en ademhaling. Om de verbinding tussen hoofd, 
lichaam, hart en ziel (te herstellen) en daardoor met 
meer plezier en ontspanning te leven en te werken. 

 

Wat ga je doen?  

Al wandelend vul jij jouw pot met goud met minimaal 
een kernwaarde, een kernkwaliteit en een 
zielsverlangen. Waarschijnlijk ken je het spreek 
woord wel: ‘Aan het einde van de regenboog vind je 
de pot met goud’. Dit gaat niet letterlijk over een pot 
met goud, maar om jouw innerlijke pot met goud. 
Wat vind jij belangrijk in dit leven? Wat gaat jou van 
nature gemakkelijk af? Waar droomde jij als kind (al) 
van of verlang jij diep van binnen? We wandelen 
maximaal 3 kilometer, afgewisseld met oefeningen. Je 
gaat naar huis met jouw gevulde ‘Pot met Goud’, 
passend bij je huidige levensfase. 

 

 

VENLO, HOTEL RESTAURANT 
BOVENSTE MOLEN 

 

10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 
 



 

 

Motiverende gespreksvoering/ Zo 

kom je tot gedragsverandering! 
Marloes Joren en Olivira Bolsius 

 

Veranderen is een lastig proces dat vaak 
moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is 
niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen 
en nieuw gedrag te ontwikkelen en vast te houden. 
Tegelijkertijd levert verandering ook voordelen op. 

 

Met Motiverende Gespreksvoering (MGV) ga je 
een samenwerkingsproces aan tussen twee 
experts, de ander en jij. Je gaat samen op zoek 
naar de intrinsieke motivatie van de ander zodat 
hij/ zij tot gedragsverandering komt! 

 

In deze workshop gaan we verschillende oefeningen 

doen om het te ervaren hoe het werkt en hoe je het in 

de praktijk kan toepassen!! (MGV is evidence based) 
 

 

PEEL EN MAAS 13:00 - 16:00 
   



 
 

Netwerken voor 

succesvolle samenwerking 
 

Bestuursacademie  

Maatschappelijke opgaves vragen om een gezamenlijke 

aanpak. Als overheidsprofessional ben je daarbij soms de 

centrale verbindende factor, een andere keer speel je 

aan de zijlijn een rol. Deze verschillende rollen  

in samenwerking vragen dat je je netwerk goed op 
orde hebt. Maar hoe bouw je een goed netwerk op, 
hoe onderhoudt je dit en hoe bouw je het verder 
uit? Wat verwacht je van jouw netwerken en ten 
minste net zo belangrijk, wat mogen ze van jou 
verwachten? Netwerken is immers geven en nemen. 

 

In deze workshop kijken we hoe jij jouw persoonlijke 

zichtbaarheid in netwerken vergroot en inzicht krijgt 

in wat jij voor andere kunt betekenen, zodat je het 

maximale uit je netwerk haalt. 

 

VENRAY 9:30 - 12:30 
 



 

 

Onbewust beïnvloeden 
 

Bestuursacademie 

 

In de huidige tijd werkt het opleggen van wet- en 
regelgeving als middel om maatschappelijke doelen te 
bereiken steeds minder. Sterker nog, het verzwakt 
het vertrouwen in de overheid en versterkt het 
wantrouwen. Hoog tijd dus voor een andere 
werkwijze: onbewust beïnvloeden. 

 

Geef inwoners bij het maken van keuzes een zetje in 
de rug, geven zónder de autonomie van de inwoner uit 
het oog te verliezen. We geven in deze workshop een 
beeld van invloed tactieken als alternatief voor wet - 
en regelgeving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
zie je hoe je als gemeente nudging kan inzetten om 
meer maatschappelijk resultaat te halen. 

 
 

VENRAY 13:30 - 16:30 
 



 
 
 

Ontdek de geheimen van je 
PC en smartphone 

 
Frank Stege 

 

Heb jij ook ooit uren naar de plek gezocht waar je je 
auto hebt geparkeerd? Heb je wel eens in een winkel 
gestaan op zoek naar een meetlat om de maten van 
het kastje op te meten? 

 

In deze sessie leer je de geheimen van je 
smartphone kennen. Daarnaast krijg je veel 
handige tips in het gebruik van de computer, zoals 
gericht zoeken met Google en enkele handige 
functies in Word of Excel. Neem je smartphone en 
tablet mee, dan kun je het direct toepassen. 

 

 

VENLO 13:00 - 16:00 
 



 
 
 

 

Politieke antenne, hoe lopen de hazen 
 

Bestuursacademie 

 

Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving. En die 

politieke agenda’s, belangen en waan van de dag 

maken dat je in een complex krachtenveld je werk moet 

doen. Om in deze context resultaten te halen zijn vraagt 

van overheidsprofessionals inzicht in ‘hoe het spel 

gespeeld wordt’. Dat inzicht krijg je in de workshop 

Politieke Antenne. Je krijgt zicht op hoe de hazen lopen 

in het politiek-bestuurlijke spel. En hoe je daar op in 

kunt spelen. Zo leer je hoe je in het spanningsveld van 

belangen, dilemma’s en vraagstukken de juiste keuzes 

maakt. Je gaat dus naar huis met uw politieke antenne 

beter gericht op jouw politieke omgeving. 
 

 

BERGEN 9:30 - 12:30 
 



 
 
 

 

Presenteren met meer vertrouwen 
 

Rob Presenteert 
 

Mag jij binnenkort een presentatie geven 
bij een dorpsraad?  

Mag jij een inhoudelijk onderwerp presenteren 
aan collega-ambtenaren? 
Mag jij binnenkort presenteren/spreken voor 
een groep? 
En ...  

Breekt het angstzweet nu al uit, krijg je rode vlekken 
in je nek? Knikkende knieën, klotsende oksels, 
slapeloze nachten. 
Of wil je gewoon beter worden in presenteren? 

 

Schrijf je dan in voor de workshop 
“Presenteren met meer vertrouwen!”  

Vorig jaar beoordeelden jullie collega’s 
deze workshop als beste! 
Schrijf je snel in! 

 

VRLN 9:30 - 11:30 
 



 

 

Samenwerken in de geest 
van de omgevingswet. 

 
Bestuursacademie 

 

De Omgevingswet vraagt steeds meer om samen met 

anderen tot resultaten te komen. Maar hoe doe je dat? 

 

Als opwarmer speel je in deze workshop de game 
Buurtje bouwen. Een game waarin je als 
buurtbewoner je eigen wensen voor de herinrichting 
van de buurt moet zien te realiseren. Maar waar je 
deze eigen wensen ook moet combineren met het 
gezamenlijk belang. Daarna kijken we hoe je het 
krachtenveld van de stakeholders die bij jouw opgaves 
van de Omgevingswet betrokken zijn in beeld krijgt. 
Wie zijn het en vooral, waar liggen hun belangen? 
Zodat je de ingrediënten hebt om te bouwen aan 
succesvolle samenwerking...  

 

 

HORST A/D MAAS 13:30 - 16:30 
 



 
 

 

Signaalherkenning stress/burn-out 
 

Renée Wernink 

 

Ben je nieuwsgierig wat stress met je doet en wat dat 
met je lichaam doet? Ervaar je stress als positief of 
juist negatief? Herken je signalen van stress en weet je 
hoe je daar mee om kunt gaan? Hoe voorkom je dat 
stress de overhand gaat nemen? En wat is nu eigenlijk 
het verschil tussen stress, chronische stress, 
overspannenheid en een burn-out? En wat kun je vooral 
zelf doen? 

 

Zolang je lekker in je vel zit denk je over dit soort 
dingen meestal niet na. Maar als het wat minder 
gaat, neemt het denken en malen in je hoofd soms 
de overhand. En gaat ook je lichaam signalen afgeven 
dat je op moet gaan letten. Soms ziet je omgeving 
die signalen wel, terwijl jij nog lekker door rent. 

 

Deze workshop is bedoeld om je wat meer bewust 
te maken en je eenvoudige tips te geven om op tijd 
op de rem te gaan staan. 

 

 

PEEL EN MAAS 9:00 - 11:00 
   



 
 

 

Brainpower 
 

Egostrippen 

 

Heb je het idee dat er steeds meer op je af komt en 
zoek je naar wegen om hier effectiever mee om te 
gaan? Wil je graag weten hoe je meer uit je eigen 
brein kunt halen? Is vitaliteit een speerpunt binnen 
jullie organisatie? JA? Investeer dan tijd en energie in 
het vergroten van jullie breinkennis. 

 

In deze dynamische tijd zijn we van nature geneigd 
om onbewust steeds meer te gaan doen. Dit werkt 
niet! Je bereikt hierdoor steeds minder en wordt er 
uiteindelijk nog ziek van ook. Tijdens deze workshop 
ontdek je welk breinpotentieel je mogelijk nog te 
weinig benut, hoe je door goed voor je brein te zorgen 
je vitaler gaat voelen en wat je kunt doen om met 
minder energie meer te bereiken. 

 

Deze workshop is voor iedereen geschikt, ongeacht 
je rol, taak of functie binnen de organisatie. Oftewel: 
medewerkers, leidinggevenden, directie en 
bestuurders zijn van harte uitgenodigd! 

 

 

VENRAY 9:00 - 11:00 
 



 
 

 

Businessmodel YOU 
 

Kristie van Os (KROS PP) 

 

Weet jij waar je goed in bent? En hoe je die 
competenties het beste kan inzetten voor je werk, 
huidig of nieuw? In de workshop Business Model You 
gaan we hiermee aan de slag. Zoals de naam al 
suggereert, is het model geïnspireerd op het 
bedrijfsleven. Op basis van je competenties (key 
resources) en je werkgever (klant) gaan we met 
elkaar ontdekken wat je meerwaarde is. Het model 
geeft tevens inzicht in wat je werk je brengt of juist 
kost (financieel en emotioneel). Het model helpt je 
niet alleen om anders naar je huidige werk te kijken, 
maar ook bij een zoektocht naar een nieuwe uitdaging. 
En dat alles op 1 A4-tje. 

 

Neem jij een device (smartphone/tablet) mee om 
een competentietestje te doen? Dan neem ik mijn 
kennis over het model en persoonlijke ervaring mee. 
Samen maken we er dan een inspirerende en 
leerzame workshop van. 

 
 

 

PEEL EN MAAS 13:00 - 16:00 
   



 
 

 

Design Thinking 
 

XAZU 

 

Ken je dit? Eindeloos vergaderen, veel verschillende 

meningen en niet tot een oplossing kunnen komen. 

Maak dan kennis met Design Thinking. 

 

In de workshop “Think Outside The Box” maken we 
gebruik van de methodiek van Design Thinking. 
Met deze innovatieve en actieve aanpak ontstaan 
makkelijk nieuwe inzichten, en kunnen samen 
alternatieve oplossingen worden gevonden zonder 
dat je creatief hoeft te zijn. 

 
 

 

BEESEL 13:30 - 17:30 
 



Overtuigend Spreken/Stemkunst 
Stemkunst  

Word je niet altijd gehoord tijdens vergaderingen? Of word 

je wel gehoord, maar wordt jouw advies niet vaak 

opgevolgd? Will jij boeiend en inspirerend spreken zodat je 

de aandacht van je publiek van begin tot eind vasthoudt? 

Kom dan naar de workshop Overtuigend Spreken. 
 

De inhoud is toepasbaar bij alle activiteiten waarbij er boeiend 

en met impact gesproken moet worden zoals bijvoorbeeld bij 

vergaderen, leiding geven, presenteren, samenwerken, 

adviseren, verkopen, coachen, solliciteren etc. 
 

Resultaat  

Je krijgt inzicht in de impact die de stem, formuleringen en 
presentatie hebben op de toehoorder. Je leert welke 
kenmerken op het gebied van stem, spraak en presentatie 
verantwoordelijk zijn voor de beeldvorming die we over jou 
hebben.  

Daarnaast krijg je handvatten om je eigen spreekstijl naar 
gelang je functie te verbeteren: Hoe spreek ik met meer 
autoriteit, hoe voorkom ik dat ik autoritair klink, hoe klink 
ik enthousiast, boeiend, empathisch of hoe betrek ik meer 
mensen bij een discussie zonder de regie te verliezen? 
 

Werkwijze en inhoud  

De workshop begint met Interactieve kennisoverdracht 
waarbij ter illustratie filmpjes getoond worden van 
bekende mensen.  

Je leert welke spreekstijlen er zijn en welke stijl 
geschikt is voor welke situatie. Ook wordt ingegaan op 
wat wij van iemands stem en presentatie verwachten 
naar gelang de functie die hij of zij bekleedt. 
 

Het tweede deel bestaat uit het analyseren en trainen van de 

stem, de formuleringen en de presentatie van de deelnemers. 
 

BEESEL 9:00 - 12:30 
 



 
 
 

Passie in je werk haalt het 
beste in je naar boven 

 
CIEP 

 

Ben jij toe aan (nog) meer energie en plezier 
in je werk? Dat kan! 

 

In deze workshop ontdek je met De PassieTest jouw 
unieke passies in werken en creëer je helderheid 
over wat voor jou echt belangrijk is. Daarnaast 
ontvang je inspirerende inzichten en concrete tips 
over hoe je jouw passies tot leven brengt en bewust 
het verschil maakt tussen ‘gewoon’ en ‘fantastisch’. 

 

 

VENLO 10:00 - 12:00 
 



 

 

Persoonlijk leiderschap 
voor overheidsprofessionals 

 
Bestuursacademie 

 

Proactief, eigen initiatief, inspireren en eigen 

verantwoordelijkheid. Het zijn buzz-woorden in 

gemeenteland. De moderne overheidsprofessional kan 

niet meer zonder deze eigenschappen, is het algemeen 

heersende beeld. Maar hoe geef je dan vorm aan dat 

persoonlijk leiderschap in een omgeving waar wet- en 

regelgeving de kaders vormen en politieke besluiten 

genomen worden. Hoe zorg je ervoor dat je in deze 

omgeving met een veranderende cultuur, spanningen en 

dilemma’s je persoonlijk leiderschap invult en daarvoor 

gehoor vindt en gewaardeerd wordt? 

 

Deze workshop geeft inzicht in wat persoonlijk 

leiderschap betekent en welke competenties daarbij 

passen. Je krijgt inzicht in je kernkwaliteiten en kunt 

persoonlijke doelen stellen en koers bepalen. Je leert 

zo je persoonlijk leiderschap verder in te vullen. 
 

 

VENLO 13:30 - 16:30 
 



 

 

Werven en selecteren kun je 
leren; recruitment voor HR 
adviseurs en leidinggevenden  
Driessen HRM 

 

Aangezien het werven en selecteren niet de 

corebusiness is van iedere leidinggevende, dan wel HR 

gerelateerde medewerker binnen Banenplein Limburg 

en het vinden en verleiden van een aspirant 

medewerker ontzettend veel voeten in aarde kan 

hebben zou ik willen voorstellen om daadwerkelijk het 

verschil te gaan maken richting de arbeidsmarkt. 

 

De onderstaande vragen omvatten een groot gedeelte 
hoe dit verschil gemaakt kan worden. Gedurende de 
workshop Werven & Selecteren kun je leren gaan we 
hier dan ook handen en voeten aan geven. 

 

Weet jij wie je echt nodig hebt voor nu en 
in de toekomst?  

Weet jij wat het maakt dat een kandidaat voor de 
organisatie en afdeling kiest?  

Schetst jouw vacaturetekst wel het juiste beeld en 

bereik je met deze tekst de juiste doelgroep? Ben jij 

in de overtuiging dat jouw onderbuikgevoel niet 

leidend is binnen een sollicitatieprocedure? 
 

Als je alle vragen met een volmondig ja kan 

beantwoorden dan zou ik me niet opgeven voor 

de Workshop Werven & Selecteren kun je leren. 
 

 

VENRAY 13:00 - 15:30 



 

 

Word je eigen werkgeluk-regisseur 
 

Talent First 
 

Wil je met meer plezier naar het werk en 
tegelijkertijd ook meer impact bereiken? 

 

Dan is deze workshop echt wat voor jou!  

De workshop helpt jou om het heft in handen te nemen 

om je werkgeluk elke dag een beetje te vergroten.  

Wij geloven dat iedereen naar het werk komt om van 
betekenis te zijn. Hoe groter jouw unieke bijdrage 
aan de organisatie hoe groter jouw werkgeluk. 

 

Hoe vergroot je jouw unieke bijdrage? Hoe creëer je 

ruimte om meer zelf te kunnen bepalen in je werk? 

En wat maakt jou eigenlijk gelukkig op je werk? 

In de workshop gaan we actief met deze vragen aan  

de slag en bieden we je concrete handvatten om elke  

dag toe te passen en te werken aan jouw werkgeluk. 
Deze workshop vraagt de nodige lef om het heft in  

handen te nemen.  

Ben jij erbij?  
 
 

WEERT 9:00 - 12:00 
 



COLOFON 
 

De Meester in je Werk Week en Week van de Loopbaan wordt georganiseerd 

vanuit de A&O Fondsen van Gemeenten en Waterschappen. De organisaties 

die zijn aangesloten bij Banenplein Limburg  

bieden gezamenlijk dit programma aan, dat is samengesteld door 
een Werkgroep, voortkomend uit de Projectgroep Arbeidsmobiliteit 
van Banenplein Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De editie 2019 werd samengesteld en georganiseerd door:  

Marcel Meerts, gemeente Beesel 
Wiel Kleeven, gemeente Venlo   

Frank Ouwerkerk, gemeente Venray Linda 
van den Woldenberg, Banenplein Limburg 
Britte Wekamp, Banenplein Limburg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

It only takes one person 
to change your life: you! 
 
 

 

- John Gray 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANMELDEN? WWW.BANENPLEINLIMBURG.NL 

VRAGEN? MEESTERINJEWERK@VENRAY.NL 

http://www.banenpleinlimburg.nl/
mailto:MEESTERINJEWERK@VENRAY.NL

