Uitnodiging voor de Masterclass Motivatie en Vertrouwen
Wil jij liever ook elke cliënt vol vertrouwen tegemoet kunnen treden en zou je
willen dat je collega’s en leidinggevende wat vaker aanspreekbaar zijn?
23 April organiseert het onderzoeksprogramma Re-integratie Verbeter
Onderzoek (www.verbeteronderzoek.nl; gefinancierd door Stichting Instituut GAK
(SIG)) een masterclass over motivatie en vertrouwen voor klantmanagers,
arbeidsdeskundigen, werkcoaches en andere re-integratie medewerkers, die in
hun functie direct contact hebben met cliënten.
Datum: 23 april 2009; 12.00 – 17.30 uur
Plaats: Centraal Museum, Agnietenstraat 3, 3512 XA Utrecht
Organisatie: Departement Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit
Utrecht, in samenspraak met het Werkbedrijf, BoaBorea, Divosa en het RWI.
Deze masterclass biedt u de gelegenheid te reflecteren op uw werkzaamheden in relatie
tot uw cliënten in de context van de organisatie waarin u werkzaam bent. Het is
uitdrukkelijk geen training maar een bijeenkomst waarin collega’s uit de praktijk zich
kunnen bezinnen op fundamentele aspecten van hun werk. Ook kunnen deelnemers
aspecten die vanuit de praktijk opkomen, ter verdieping aandragen.
Het programma zal u iets bieden en u uitdagen: we bieden u twee inhoudelijke lezingen
van gerenommeerde onderzoekers over motivatie en vertrouwen en we dagen u uit met
elkaar onder begeleiding de geboden inzichten toe te passen op concrete cases, die u in
uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Als u aan deze masterclass wilt deelnemen zult u ook
enig voorbereidend werk moeten verrichten. Dat bestaat uit het lezen van maximaal 100
pagina’s literatuur en het uitwerken van een casus (ongeveer 1 A4). Deze informatie
kunt u een maand voorafgaand aan de bijeenkomst downloaden van de website van
RVO: www.verbeteronderzoek.nl
Aan de masterclass kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Uw organisaties
Werkbedrijf, BoaBorea, en Divosa) ondersteunen dit initiatief. De kosten bedragen Euro
50 per persoon, wellicht kunt u deze vergoed krijgen van uw organisatie? Na deelname
ontvangt u een masterclass certificaat van Re-integratie Verbeter Onderzoek (RVO).
Als u wilt deelnemen stuurt u ons dan een motivatiebrief plus een beschrijving van uw
huidige functie voor 15 maart 2009 aan: Mevr. Bärbel Barendregt, Departement
Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 2, 3584 CS
Utrecht.
Reageren per e-mail kan ook: B.Barendregt3@uu.nl. Uiterlijk 1 april 2009 hoort u of u
kunt deelnemen.
We zien uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
Prof dr. Trudie Knijn
Departement Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Reïntegratie Verbeter Onderzoek
Mede namens prof. dr. Monique Frings-Dresen en dr. Els Sol (programmaleider)

Programma
12.00
13.00
13.15
13.45

– 13.00:
– 13.15:
– 13.45:
- 15.00:

Aankomst en lunch
Welkom en toelichting op het dagprogramma
Lezing Prof dr. Trudie Knijn Hoezo Capabilities
Workshop aan de hand van casuïstiek

15.00 – 15.15: Koffie en theepauze
15.15 – 15.45: Lezing Prof dr. Frans van Waarden Vertrouwen op twee niveaus
1545. – 17.00: Workshop aan de hand van casuïstiek
17.00 – 17.30: Nabeschouwing
17.30 – 18.30: Borrel

