
 

 
“Ontwikkeladvies 45plussers,  

gratis training voor leidinggevenden” 
 

Leidinggevende, ben jij klaar voor je 
nieuwe rol?  

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. De werkzame 

beroepsbevolking veroudert in een hoog tempo,  deels door de 

toenemende vergrijzing van de bevolking en deels omdat de 

pensioengerechtigde leeftijd is gestegen.  Van alle werkenden 

wordt verwacht dat zij langer doorwerken. Dit vereist dat 

iedereen hierop anticipeert! Immers, duurzame inzetbaarheid 

en het kunnen doorwerken tot  de AOW-leeftijd is een 

verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever. Ben 

jij als leidinggevende klaar voor de (nieuwe) rol die van u 

verwacht wordt? 

Tot eind 2019 loopt er een pilot waardoor werknemers van  45 

jaar of ouder  gebruik kunnen maken van een gratis 

Ontwikkeladvies*. Om leidinggevenden te ondersteunen bij het 

voeren van loopbaangesprekken met hun medewerkers is er 

daarom in het kader van deze pilot ook een gesubsidieerde 

training voor leidinggevenden beschikbaar. Wij bieden een 

groepstraining aan voor leidinggevenden, die medewerkers van 

45-plus in hun team hebben, de doelgroep van deze regeling. 

Waarom is dit belangrijk voor mij als 
leidinggevende? 

De training geeft je handvatten hoe je met de vragen van je 

medewerkers om kunt gaan. Je maakt kennis met 

gesprekstechnieken en –vaardigheden om 45-plussers te 

helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan. Je 

krijgt inzicht in belemmeringen die je medewerkers ervaren bij 

het praten of nadenken over hun eigen loopbaan of 

belemmeringen die je zelf als leidinggevende misschien zelf 

hebt met betrekking tot dit thema.  

Wat kun je verwachten van de training? 

In de groepstraining van 1 dagdeel komen bovengenoemde 

onderwerpen aan bod en daarnaast is er voldoende ruimte om 

je persoonlijke vragen en ontwikkelbehoeftes te bespreken. De 

vraag die centraal staat, is: hoe kan ik mijn medewerkers helpen 

om de regie over hun eigen loopbaan zelf op te pakken? En wat 

kan mijn organisatie bieden om hen op weg te helpen?  

Interesse?  

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en meer 

informatie.  

 

* Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies, onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.

 

Mensen bepalen het succes van de organisatie 

Wij helpen organisaties in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen door het potentieel van hun 
medewerkers optimaal te benutten. 
Meer informatie? 
Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl 
Marese Dijken: 06-57640067 marese@di-katalysator.nl 

 


