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Waarom duurzaam opleiden?
Duurzaamheidbeleid is een hot issue in veel or-
ganisaties. Heeft u, als opleidingsverantwoor-
delijke, er wel eens over nagedacht wat 
“duurzaam” voor uw vakgebied betekent?
Denkt u eens aan:

•	 Optimaal	behoud	en	ontwikkeling	van	kennis	en	
 talent
•	 Rekening	houden	met	individuele	verschillen
•	 Gericht	op	de	lange	termijn
•	 Oog	voor	de	organisatie	doelstellingen
•	 Maatschappelijk	verantwoord	opleiden

Tijdens dit congres komen al deze invalshoeken 
aan bod. Wat kunt u, als opleidingsverantwoor-
delijke, betekenen als het gaat om “duurzaam-
heid” in uw opleidingsbeleid?

Opleiden met impact!
In deze kenniseconomie is continu leren en oplei-
den belangrijker dan ooit! Veel kennis is echter 
beperkt houdbaar.

Meetbaar rendement van opleiden is essentieel. 
Maar ook de inzet van opleidingen als wervings-
tool en ‘corporate learning’ als bindmiddel is met 
de huidige krappe arbeidsmarkt een must.

Leer van praktijkcases en discussies met collega’s 
over, hoe u:

•	 Medewerkers	duurzaam	opleidt
•	 Opleidingen	optimaal	toepast	in	de	werksituatie
•	 Kennis	en	talent	binnen	de	organisatie	behoudt	
•	 Omgaat	met	de	nieuwe	generatie	en	nieuwe	
 vormen van leren
•	 Uw	opleidingsbeleid	afstemt	op	individuele	
 verschillen

Tijdens dit congres
•	 Verscherpt	u	uw	inzichten	over	duurzaam	
 opleiden voor uw organisatie
•	 Neemt	u	een	kijkje	in	de	keuken	van	succesvolle	
 bedrijven
•	 Wisselt	u	essentiële	kennis	en	ervaring	uit	met	
 vakgenoten 

13.30 uur Opleiden en MVO:  duurzame 
  resultaten!
	 	 •	 De	kracht	van	de	combinatie	van	MVO	
   en talentontwikkeling.
	 	 •	 Hoe	bereikt	u	praktische	en	dagelijkse
   duurzaamheid van resultaat?
	 	 •	 Een	sprekend	voorbeeld	uit	de	
	 	 	 praktijk:	Roche	Nederland!
  Margret Groenewegen, Senior HR 
  Business Partner, Roche Western 
  Europe
  Willem van der Lee, Director Leadership 
  & Talent, Hay Group

14.15 uur  parallel ronde 1
  (Maak uw keuze uit sessie A of B)

15.15 uur Koffie & thee pauze   

15.45 uur parallel ronde 2
  (Maak uw keuze uit sessie C of D)

16.45 uur afsluiting dagvoorzitter   

17.00 uur Netwerkborrel

locatie: Hotel breukelen

9.00 uur Ontvangst & registratie

9.30 uur ‘Duurzaam’ opleiden
  Betekenis en toelichting van het begrip 
	 	 duurzaam	opleiden.	Kernvraag:		Hoe	
  kan het leren tijdens een opleiding 
  optimaal bijdragen aan leren en 
  presteren op de werkvloer (‘transfer of 
  learning’)? Wat zijn de belemmerende 
  factoren?  
  Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons, 
  Hoogleraar Universiteit Utrecht

10.15 uur binden, boeien en bloeien
	 	 •	 Talentmanagement	in	de	praktijk	bij	
	 	 	 SNS	Reaal.
	 	 •	 Toekomstige	uitdagingen	voor	
   Talentmanagement.
  Wil Loermans, Hoofd personeels-
  ontwikkeling bij SNS Reaal 

10.45 uur Koffie & thee  pauze

11.15 uur Duurzaam leren: samen komen tot 
  betere resultaten
	 	 •	 Interactieve	lezing	over	leer-
   voorkeuren aan de hand van uw 
   persoonlijke profiel.
	 	 •	 Ontwerpen	op	organisatieniveau	en	
   herontwerpen op individueel niveau.
  Dr. Manon CP Ruijters MLD, Adviseur 
  bij Twynstra & Gudde en auteur van 
  het boek ‘Liefde voor leren’.

12.00 uur Wendbaarheid binnen het Ministerie 
  van VrOM
	 	 •	 Sleutelwoorden	zijn	duurzaamheid,	
   verantwoordelijkheid en menselijkheid.
	 	 •	 Wat	is	de	toegevoegde	waarde	van	de	
   HRD professional?
	 	 •	 Identificeren	en	inzetten	van	sterke	
   punten van medewerkers.
  Han Nichting, Directeur P&O bij het 
  Ministerie van VROM en bestuursvoorzitter 
  NVO2

12.30 uur  uitgebreid lunchbuffet
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programma congres 11 december  2008
a:  e-learning duurzaam?
Duurzaam Leren vanuit de ogen van een nieuwe 
generatie
•	 Mogelijkheden	en	valkuilen	van	e-learning
•	 De	netgeneratie	over	de	(werk)vloer
•	 Nieuwe	didactische	werkvormen	(social	
	 networking,	Digital	storytelling,	User	generated	
 content principes)
Job Bilsen, Consultant bij Stoas 
Joost Robben, Consultant bij Stoas

b. Duurzaam Talentmanagement
•	 Talentmanagement:	hype	of	noodzaak?
•	 Praktische	tips	voor	duurzame	ontwikkeling	van	
 individu en organisatie?
•	 Effectieve	mogelijkheden	met	nieuwe	
 technologie?
Spreker wordt nader bekend gemaakt

C. zelf, altijd en overal uw eigen leren organiseren, 
het kan!
Een	wereld	waarin	medewerkers	zelf	de	regie	nemen	
over hun leren en ontwikkelen.
•	 Thuis,	onderweg	of	op	de	werkplek,	mbv	
 een genetwerkte leeromgeving.
•	 De	nieuwste	leertechnologie	en	didactiek	
 ondersteunen zelfsturend leren (b.v. serious 
 gaming, mobile learning, adventure based learning).
Dr. Nicolet C.M. Theunissen, Groepsleider 
onderzoeksgebied Leerinnovaties, TNO.

 

D. Verbeter uw opleidingsklimaat
•	 Wat	is	het	opleidingsklimaat	binnen	uw	
 organisatie?
•	 Hoe	kan	het	beter?	Krijg	inzicht	door	succesvolle	
	 voorbeelden.	(o.a.	Google	en	3M)
Mirjam Baars, Auteur proefschrift opleiden en leren 
in organisaties (www.leerklimaat.nl) & Directeur 
onderzoeks bureau SatisAction

Voor wie?
•	 Opleidingsmanagers
•	 Hoofden	training	en	opleidingen
•	 Opleidingscoördinatoren
•	 Opleidingsadviseurs
•	 MD	Adviseurs
•	 P&O	en	HR	Managers		



inschrijfformulier “ Nationaal  Opleidingscongres 2008"

Verhinderd
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd - zonder bijkomende kosten - 
door een collega laten vervangen. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij u 
€ 95,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang bren-
gen wij u het volledige deelnemersbedrag in rekening.

Datum en locatie 
•	 11	december	2008,	Hotel	Breukelen

prijs
Congresprijs	€	895,-	exclusief	BTW.	 

Optie
Wilt	u	een	vrijblijvende	optie	nemen?	Bel	dan	020	518	60	60.

Meer informatie? bel 020 518 60 60

 Drs. Dieke roest-Klein  
 Programmamanager 

 Marieke swinkels
 Assistent Programmamanager

Voor sponsormogelijkheden
Wendy	Kuper:	020	518	60	60 of w.kuper@training.nl

intermediair Trainingen & Congressen
Intermediair	Trainingen	&	Congressen	is	al	meer	dan	35	jaar	
een gerenommeerd trainingsinstituut. Al onze trainingen wor-
den door onze deelnemers zeer hoog gewaardeerd. Op onze 
trainingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Op www.training.nl kunt u deze downloaden. Intermediair 
Trainingen	&	Congressen	is	CEDEO-erkend.
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.training.nl

Intermediair	Trainingen	&	Congressen	is	een	onderdeel	van	Freia	BV.	 
Freia	BV	legt	gegevens	van	(potentiële)	klanten	vast	om	hen	te	
informeren over haar product aanbod en een goede uitvoering van haar 
diensten mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt 
worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig 
geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen 
van verdere informatie over ons productaanbod kunt u een brief sturen 
naar:	Intermediair	Trainingen	&	Congressen,	Rijswijkstraat	175,	1062	
EV		Amsterdam
Intermediair is een geregistreerd woord- en beeldmerk van VNU Media BV.

Ja, ik schrijf mij in voor het “Nationaal Opleidingscongres 2008” 

 Parallel ronde 1
   o A:		E-Learning	duurzaam?
   o B. Duurzaam Talentmanagement

 Parallel ronde 2
   o C. Zelf, altijd en overal uw eigen leren organiseren, het kan!
   o D. Verbeter uw opleidingsklimaat

5 gemakkelijke manieren om u in te schrijven
1. Website > www.training.nl
2. e-mail > info@training.nl
3. Fax > 020 664 63 06
4. post >	 	Intermediair	Trainingen	&	Congressen 

 Antwoordnummer 923  
1100 VJ Amsterdam Z.O.

5. Telefoon >	 020	518	60	60

Uw	persoonlijke	inschrijfcode	is:							ip607-zz-080909
Bij inschrijving via onze website www.training.nl ontvangt u, bij vermelding 
van uw persoonlijke code, een bol.com waardebon t.w.v. € 10,-.

Graag	invullen	in	blokletters:

Deelnemer

Naam	 	 ❒ m ❒ v

Voorletter(s) Voornaam

Functie

Vakgebied

Afdeling

Telefoon werk 

Mobiel nr. 06- 

E-mail	

Geboortedatum

❒   Ja, ik wil de e-mail nieuwsbrief ontvangen met tips van trainers, 
interviews, nieuws en informatie.

bedrijf

Naam	bedrijf

Postbus/adres

Postcode Plaats

Fax

Branche 

Aantal medewerkers in uw vestiging

Zaak-, opdracht-, PO-nummer

Factuuradres (indien afwijkend)

Naam

Postbus/adres

Postcode Plaats

als deelnemer van dit congres ontvangt 
u graTis een halfjaarabonnement op 
intermedairpW, hét vakblad voor de p&O 
professional! Bent u al lid? 
Dan ontvangt u € 100,- korting op de 
congresprijs. 


