
Bouw jij mee aan SAMEN-Kracht?

Heb jij:

• De vaardigheden om goed om te gaan met verandering en weerstand?

• Lef en durf je je kwetsbaar op te stellen?

• Een ondernemende houding, neem je initiatief en zie je meer kansen dan beren?

• Verbindende en inspirerende vaardigheden?

• De ambitie om onze organisatie te verbeteren en door te ontwikkelen?

• Je voelsprieten in de organisatie uitstaan waardoor je weet wat er speelt in de organisatie?

• Een goed beeld van de aanwezige kennis en ervaring in de organisatie?

• De durf om onderdeel te zijn van het op een totaal nieuwe manier vormgeven van een leertraject?

• De bereidheid om ook in andere (toekomstige) leertrajecten een soortgelijke rol te spelen?

Dan zijn wij voor het toekomstige team van versterkers voor het leertraject SAMEN-Kracht op zoek 

naar jou!

Waarom versterkers?

• Om aan te sluiten bij wat er leeft en speelt binnen de organisatie, gebruik makend van aanwezige 

kennis en ervaring; wij kennen onze organisatie het beste!

• Om een duurzame verandering te bewerkstelligen in de organisatie.

• Omdat we geloven dat we het best onze organisatieambities dienen als we het leertraject 

ontwikkelen met een gelijkwaardig team van collega’s vanuit diverse achtergronden en functies. We 

zoeken dus naast deelnemers aan het leertraject zelf vooral ook collega’s in de rest van de 

organisatie.

• Om bij te dragen aan de lerende cultuur en deze verder te stimuleren op iedere werkvloer.

• Om de gewenste verandering te verbreden in de rest van de organisatie.

Waarom zou je het doen?

• Deelnemen aan het team van versterkers is waardevol voor jouw ontwikkeling, omdat je je talenten 

kunt benutten en je nieuwe kwaliteiten kunt ontdekken en versterken.

• Je wordt professioneel begeleid en neemt deel aan leerzame bijeenkomsten, zoals een intensieve 

24-uursbijeenkomst en train-de-trainersessies (als je graag zou willen (co-)trainen).

We zoeken collega's die een unieke bijdrage willen leveren aan 

SAMEN-Kracht, het leertraject voor het management en de directie. 

Word jij er enthousiast van om in bijvoorbeeld de rol van ontwerper 

van het traject, als (co-)trainer of als sparringpartner voor je collega’s 

een bijdrage te leveren? Én wil je jezelf persoonlijk en professioneel 

verder ontwikkelen? Lees dan snel verder en laat ons weten waarom 

jij de versterker bent die we zoeken!



Hoe zien jouw werkzaamheden eruit?

• Meewerken aan het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van het leertraject SAMEN-Kracht, vanuit 

een of meerdere rollen (zie hierna voor een uitgebreid beeld), samen met trainers/ begeleiders van 

o.a. adviesbureau De Galan Groep en collega’s uit het regieteam van het leertraject. Let op: je 

hoeft nog niet te kiezen voor een specifieke rol!

• Je komt regelmatig bijeen met de andere versterkers en gaat samen aan de slag om de volgende 

stap in het leertraject en eventueel andere (leer)trajecten voor te bereiden.

• Je volgt inspirerende sessies, onder professionele begeleiding.

Hoeveel tijd kost het je?

• De rol van versterker neemt zo’n twee dagen per maand in beslag.

• De werkuren die je besteed aan de rol van versterker vallen onder ‘leren en ontwikkelen’.

What’s next?!

• Bespreek met je H-manager de mogelijkheden en hoe jij deze rol kunt inpassen binnen jouw huidige 

werkpakket.

• Laat Miriam van Sint Annaland (mvsintannaland@brabant.nl) uiterlijk 2 september op een creatieve 

manier weten waarom jij de versterker bent die we zoeken. De vorm hierbij is vrij: een kort filmpje, 

een gedicht, een verhaal, of iets anders.

• Vervolgens zijn op 8, 15 en 16 september gesprekken gepland met Ivette van der Linden en Miriam 

van Sint Annaland waarin we je motivatie en jouw interesse voor een of meerdere rollen bespreken.

• Op 24 en 25 september is er een 24-uursbijeenkomst als eerste kennismaking en opstart met het 

definitieve team van versterkers gepland.

• Herken je een van je collega’s in de rol van versterker? Laat het hem of haar weten!



Versterkersrol(len)!

Weet goed hoe veranderprocessen bij de organisatie als geheel, teams en 

individuen wel (en niet!) werken

Legt intern relevante verbindingen die helpen om resultaten te behalen en de impact 

van iedere bijeenkomst te vergroten

Ontwerpt, mede met o.a. De Galan Groep en leden van het regieteam, programma’s 

en draaiboeken voor workshops, Leerfestivals, leerwerkplaatsen etc.

Heeft oog voor de leerroute van anderen en zet zich in om hen daarin te 

helpen/ondersteunen als coach, sparringpartner of als buddy voor collega’s

Heeft de wil om samen te leren, op zowel het individuele niveau als op team- en 

organisatieniveau 

Luistert, stelt vragen, stimuleert, motiveert, geeft feedback, coacht en adviseert 

collega’s

Levert een actieve bijdrage in de uitvoering van onderdelen van het traject als 

bijvoorbeeld (co-)trainer, (co-)begeleider, facilitator, presentator of storyteller  

Durft voor groepen te spreken, maakt gemakkelijk contact en verzamelt inhoudelijke 

en organisatorische feedback over het traject 

Is contactpersoon van verschillende leergroepen binnen het leertraject 

Bouwt aan een netwerk van interne stakeholders en straalt enthousiasme uit, 

inspireert en motiveert om uit het leertraject te halen wat erin zit

Voelt zich eigenaar van het traject

Beschikt over voldoende geloofwaardigheid en stevigheid binnen de organisatie om 

zo, los van de formele hiërarchische positie, invloed uit te kunnen en willen oefenen 

Speelt een rol in het enthousiasmeren en het op de hoogte brengen van de 

organisatie, o.a. door een bijdrage aan communicatie-uitingen (zoals flyers en 

videoboodschappen)  

Organiseert en/of bereidt zaken (inhoudelijk) voor en zorgt dat dit afgestemd is op de 

andere activiteiten 

Houdt het overzicht, monitort de voortgang en signaleert uitdagingen en kansen 


