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“Effectieve gesprekken rondom het generatiepact" 
voor werkgever / leidinggevenden en HR

Betrokken en bevlogen medewerkers zijn de succesfactor van jouw 
organisatie. Daarom zet jij in op duurzame inzetbaarheid. Dat doe je onder 
meer door open het gesprek aan te gaan. Klinkt goed, kan lastig zijn, want 
hoe voer je zo’n gesprek over duurzame inzetbaarheid? Hoe bevorder jij de 
bewustwording onder je medewerkers? En hoe bespreek je de 
generatieregelingen? Tijdens deze workshop krijg je tips & tricks. 

“Deel- en leersessie Generatiepact 2” 
voor werkgever / leidinggevenden en HR

In de huidige cao heeft de werknemer het recht om met de werkgever in 
gesprek te gaan over het benutten van de generatiepactregeling. De 
werkgever is verplicht om inhoudelijk en schriftelijk op het verzoek van de 
werknemer te reageren. Tijdens deze hands on deel- en leersessie gaan we 
met elkaar aan de slag in creëren van draagvlak en het uitvoering geven 
aan het generatiepact. Het is een praktische sessie waar veel ruimte is voor 
vragen en uitwisseling en concrete, actuele casuïstiek in organisaties. 

"Ongewenste omgangsvormen"
voor werknemer

Wil jij meer weten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Wat 
het bijvoorbeeld precies inhoudt? Wanneer het grensoverschrijdend is? Wat 
je doet als het je overkomt? En wat je doet als jij de vermeende dader of 
derde in de situatie bent? Je veilig voelen op de werkvloer: dat heeft alles 
te maken met de communicatie en omgang tussen jou en je collega’s. Dat 
is niet alleen bepalend voor de samenwerking, maar ook voor de motivatie 
en productiviteit. Wil je anoniem blijven? Dat kan. Geef dat dan even aan 
bij je aanmelding.

“Verzuim verlagen, inzetbaarheid vergroten"
voor werkgever / leidinggevenden en HR
Wat mag er wel en niet gevraagd worden bij een ziekmelding? Wat mag er 
wel en niet geregistreerd worden? Welke verantwoordelijkheden zijn er bij 
een ziekmelding? Welke stappen moeten genomen worden? Met meer 
kennis over de wet- en regelgeving omtrent verzuim krijg je antwoord op 
deze vragen. In deze training wordt de kennis opgepoetst en geven we 
praktische handvatten over het opzetten en uitvoeren van een 
verzuimbeleid. Het betreft een interactieve workshop, waarbij aan de hand 
van oefeningen en (ingebrachte) casussen handvatten aangereikt worden.

22 september 
(Zeist)
13.00 - 16.00 uur

11 oktober
 (online)
09.00 - 11.00 uur

20 oktober 
(online)
13.00 - 14.00 uur

17 november
(online)
10.00 - 12.00 uur

Workshops

Aanmelden kan via info@ikbenmoi.nl      Voor gewĳ zigd of nieuw aanbod: www.ikbenmoi.nl
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