
Sterk in je werk Inspiratiecarrousel

Voor meer werkplezier en behoud van medewerkers 

Gun jij jouw medewerkers (nog) meer werkplezier en wil je hen helpen bij het zetten van stappen in hun 

ontwikkeling? Dat kan eenvoudig met de Sterk in je werk Inspiratiecarrousel! Samen met collega's volgen 

medewerkers twee workshops waarin talenten en meer werkplezier centraal staan, een online test die 

meer inzicht geeft in hun voorkeur voor werkstijl én een individueel gesprek met een loopbaancoach 

waarbij hun loopbaanvraag centraal staat. En dat allemaal binnen in één dagdeel.

Kosteloos en geheel gefaciliteerd door WZW

Soms ontbreekt het organisaties aan tijd om een en ander te faciliteren. Om daarin te ondersteunen 

worden de incompany inspiratiecarrousels kosteloos aangeboden, georganiseerd én gefaciliteerd door 

WZW in projectmanagement, organisatie en communicatie. Dat betekent dat het van werkgevers een 

minimale tijdsinvestering vraagt, terwijl de meerwaarde voor medewerkers én organisatie groot is. 

Incompany

De Sterk in je werk Inspiratiecarrousel vindt plaats bij jou op de locatie. Onze ervaren loopbaancoaches 

komen naar jouw organisatie toe om samen met de deelnemende medewerkers aan de slag te gaan met 

persoonlijke loopbaanontwikkeling. In vier workshoprondes, waarin persoonlijke bewustwording 

centraal staat, begeleiden de coaches de deelnemers in hun loopbaanvraag. Uit ervaring weten we dat 

juist de onderlinge uitwisseling van ervaringen als meerwaarde wordt gezien door de deelnemers.

De carrousel is in de afgelopen jaren beoordeeld met een 8.2!

Programma op maat

Voorafgaand bespreken we samen de samenstelling van het programma, zoals de keuze van workshops. 

Dit zorgt ervoor dat het programma optimaal aansluit bij en van meerwaarde is voor de deelnemende 

medewerkers. 



Het is ook mogelijk om slechts een onderdeel van het programma aan te bieden. Bijvoorbeeld tijdens 

themadagen binnen jouw organisatie. Denk hierbij aan een workshop in het kader van vitaliteit /

duurzame inzetbaarheid. Wil je hierover meer weten, neem dan zeker contact op!

Wat is er nodig?

Slechts enkele zaken dienen opgepakt te worden door de organisatie zelf, namelijk:

• een contactpersoon binnen de organisatie als aanspreekpunt voor WZW

• een aantal ruimtes waar de workshops en loopbaangesprekken kunnen plaatsvinden op (een

van de locaties van) jouw organisatie

• aankondiging van de inspiratiecarrousel naar medewerkers om zich te kunnen aanmelden voor

deze bijeenkomst (ook daarin word je met communicatiemiddelen ondersteund door WZW)

• deelname is op vrijwillige basis en aanmelding verloopt via WZW Loopbaanbegeleiding

• minimaal 20 tot maximaal 24 deelnemers

Meer informatie & aanmelden

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Sterk in je werk jouw organisatie kan bieden? 

Neem dan contact op met Wendy Penning, projectmanager WZW, via mail: w.penning@wzw.nl of 

telefonisch: 06 13 86 48 90.

Ervaringen

Benieuwd naar de ervaringen en resultaten van andere organisaties? 

Scan de QR-code en bekijk de video van Attent Zorg en Behandeling.

Sterk in je werk werkt!
Sterk in je werk is in 2018 en 2021 door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze 
onderzoeken én interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten in een factsheet zien 
dat Sterk in je werk werkt! Deze factsheet vind je op onderstaand vermelde website.
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