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Workshop  
‘Ervaring telt’ 

 

50-plusser wordt kennisdeler

Medewerkers in de recreatiesector vanaf circa 50 jaar 

 hebben een schat aan (levens)ervaring, maar wordt die wel 

voldoende benut? Met de workshop ‘Ervaring telt’ zetten 

medewerkers een stap om hun kennis beter te delen, zij 

worden actief als ‘kennisdeler’. Het resultaat is meer inzicht 

in positie en werkervaring.

waarom je de dingen doet zoals je ze doet? >
welke mogelijkheden heb je om ‘kennisdeler’ te worden? >
hoeveel kennis en ervaring heb je precies? >
hoe maak je gebruik van verschillen in leeftijd, cultuur e.d.? >
wat kun je allemaal? >
wat zijn de gevolgen van jouw keuzes (vervolgopleiding)? >

Voor medewerkers in de recreatiesector die:
ruim voldoende levens- en werkervaring en kennis bezitten  >
 deze ervaring en kennis willen inzetten voor het bedrijf en   >
de sector en (nog) niet weten op welke manier dit kan.
Deelnemers hebben een leeftijd vanaf circa 50 jaar. >

50+ en nog lang niet uit-geleerd!

Maximaal  10 deelnemers per groep

Resultaat

Voor wie?
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 bewustwording en waardering van werkervaring   >
en kennis (zelfinzicht)
inzicht in (eigen) verantwoordelijkheid en mogelijkheden >
terug naar de beroepspraktijk, en dan? >

 Ervaren trainers die bekend zijn met de beleving en ervaring van  >
50-plussers verzorgen de workshop.
 Het programma is informeel van opzet en start met een gezamen- >
lijke lunch.
 Aan het einde van de workshop kan de deelnemer een ver- >
volgstap maken, bijvoorbeeld het volgen van de cursus ‘Senior 
Praktijkbegeleider Recreatie’.

Duur
1 dagdeel (incl. lunch) van 12.30 uur tot circa 17.00 uur 

Waar en wanneer?
Afhankelijk van de wensen van de deelnemer of het bedrijf kan gekozen worden voor een  
open inschrijving op een nader te bepalen tijd en locatie of voor een in company uitvoering. 

Investering en resultaat
Deelname aan de workshop kost  195,- (excl. BTW) per persoon. Deze workshop komt in  
aanmerking voor de regeling tegemoetkoming cursuskosten van het Sociaal Fonds Recreatie. 
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een Verklaring van Deelname. 

Meer informatie en/of aanmelden

Endurance 
T 033-4508333
F 033-4508339
E info@endurance.nl

Wat mag je 
verwachten?

Goed om  
te weten


