
 ‘Samen buiten de oevers’  
programma 19 december 1500 tot 17:30 uur in het Dijkmoment 

 
Welkom 

Fenna Eefting, Theo Rietkerk en René de Heer nemen ons mee in hoe de realisatie van 
de droom gaat plaatsvinden. Eén van de belangrijkste zaken is dat we elkaar goed 

meenemen, informeren en inspireren. Dit doen we met een mooie verrassing. 

Meer leer (-werkervarings)plekken (350) 
Veel meer opleiden voor de toekomst betekent veel meer leer- en werkervaringsplekken 
creëren bij de werkgevers. Het veel gehoorde verhaal is dat dit moeilijk is omdat dit tijd 
en aandacht vraagt van onze medewerkers die het toch al zo druk hebben. Toch kan dit 
heel goed georganiseerd worden, zonder weerstand en zonder gedoe.  

 Een organisatie die het aantal werkplekken heeft uitgebreid neemt ons mee 
hoe hij/zij dit heeft aangepakt.  

Een leven lang ontwikkelen 
In deze tijd is een baan voor het leven zeer uitzonderlijk. Werk verandert en mensen 
veranderen. Om plezier in het werk en in je leven te houden is het belangrijk dat 
iedereen zich gedurende zijn hele leven mag blijven ontwikkelen. Werk werkt pas als het 
waarde toevoegt aan je leven. 

 Dit stelt hele andere eisen aan het onderwijs (Theo Rietkerk) 
 En wat vraagt dit van overheidsinstellingen? Gemeente (Rene de Heer) 

Gelukkig werken Regio Zwolle 
‘Gelukkig werken Regio Zwolle – Maak werk van je droom’ is een samenwerkingsverband 
tussen werkgevers uit de zorg, het onderwijs, gemeenten, MKB en VNO-NCW. We zoeken 
nog naar de juiste juridische vorm, zodat toetreden voor werkgevers heel makkelijk is. 
Met dit samenwerkingsverband willen we nieuwe mogelijkheden creëren. Voor alle 
werknemers die niet meer echt passen in hun huidige functie, maar meer hun talenten 
willen inzetten. Maar ook voor mensen die nog niet meedoen en ook graag hun talenten 
willen inzetten. Van baan veranderen moet heel makkelijk gemaakt worden zonder stress 
over verlies van inkomen.  ‘Gelukkig werken Regio Zwolle – Maak werk van je droom’ 
biedt alle faciliteiten om te groeien, ontwikkelen en op de juiste plek aan het werk te 
gaan. Alle mensen, beroepen en sectoren kunnen hier terecht. 

 Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen om mee te doen? 
(Fenna Eefting en René de Vent) 

 Eddy te Rietstap (oprichter Cycloon) en Jacco Vonhoff (Novo schoonmaak 
en voorzitter MKB ovb.) vertellen hoe zij ervoor zorgen dat bij hun in de 
organisatie alle medewerkers op de juist plek zitten. Twee zeer inspirerende 
voorbeelden op het gebied van goed werkgeverschap.  

 Formaliseren deelname aan Gelukkig werken Regio Zwolle: tekenen 
intentieverklaring 

 
Preventieakkoord: verschillende netwerken aan elkaar verbinden 

In Regio Zwolle zijn heel veel organisaties met elkaar verbonden via netwerken die zich 
richten op het verbeteren van de gezondheid en preventie. Zouden we deze netwerken 
meer en beter met elkaar kunnen verbinden door met elkaar een preventieakkoord te 
sluiten? 
 

Inspiratie (Eric Borgman) 
Erik Borgman, bekend van Cirque du soleil, zal met zijn optreden onze ogen nog verder 
openen, onze lachspieren nog verder oprekken, onze creativiteit nog verder 
aanmoedigen en onze verbazing over wat er allemaal mogelijk is nog verder tot de 
verbeelding laten spreken. Zwolle gaat baanbrekend te werk en dat zal in 2020 heel 
merkbaar worden. 


