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Kennisseminar ‘Personeel in Beweging’ boeit
Confrontatie, inspiratie, interactie, uitdaging en eyeopeners… er was van alles terug te vinden in het kennisseminar
‘Personeel in Beweging’ van 31 oktober jongstleden. Gesteund door vele specialisten wist initiatiefnemer
Gemma Oude Veldhuis van GO personeelsadvies de 45 deelnemers met kennis, ervaring én beweging te boeien.
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Samen met succesmanager en organisatietalent Monique Verhaar zorgde
Gemma niet alleen voor een inspirerende
presentatie, maar ook voor de verbinding
tussen de specialisten. Zo had ze Henk
Griffioen van That’s Lease, advocaat Jacco
van Lint, Gert-Jan de Groot van Maatwerk, Fred Snelderwaard van Koeleman
accountants en Sándor van der Sterren
van Hoogkamer Assurantiën uitgenodigd
om hun kennis te delen. In drie verschillende workshops wisten zij het onderwerp
personeel steeds weer vanuit een andere
invalshoek te belichten.
Kennis met praktijk
Na afloop van de workshops was er het
inspirerende praatje van Gemma die
uitgedeelde kennis feilloos met de praktijk
wist te matchen. Een schot in de roos, zo
bleek na afloop. “Een leuke avond vol
ervaring, kennis en beweging”, reageerde
iemand. “Onverwachts en anders dan
anders”, deelde een ander.
Geen wonder dat de belangstelling voor de
kennisseminars van het inmiddels 5 jaar
bestaande GO personeeladvies steeds groter wordt. Zo groot, dat GO personeelsadvies het zelfs landelijk uit gaat rollen.
En de deelnemers van deze avond? Die
waren unaniem tevreden en keerden met
een grote lach op hun gezicht en gesterkt
door kennis van specialisten huiswaarts.
Tot op het bot geïnspireerd om iets met
hun personeel te doen en gemotiveerd om
in beweging te blijven of komen.
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Workshop van Henk Griffioen
en Jacco van Lint

Workshop van Gemma Oude Veldhuis
en Gert-Jan de Groot

Gemma Oude Veldhuis

Rene Klaassens, Gemma Oude
Veldhuis, Fred Snelderwaard

Workshop van Sandór van der Sterre
en Fred Snelderwaard
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