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Klant arena



• Een manier om werkgevers te laten vertellen wat hen bezig houdt;

• Door vragen en een dialoog aangaat, krijgt ieders inbreng betekenis;

• Professionals krijgen de ruimte om goed te luisteren en niet direct te 

adviseren;

• Elk compliment, ieder knelpunt en elke wens komt aan bod;

• Acties zijn afgestemd zijn op wat er bij de werkgever leeft;

• Stimuleert een gedeeld eigenaarschap van werkgevers en 

professionals; 

• Er kan direct een toetsing plaatsvinden van eigen interpretaties van 

feiten en meningen en de te ondernemen acties;

• Je komt op sociaal innovatieve uitkomsten/oplossingen uit.

Doel van klant arena



RONDE 1: Ervaringen van werkgevers: 

- wat gaat goed?

- wat zijn knelpunten?

- belangrijkste wensen

RONDE 2: Vragen vanuit de professionals ter aanscherping

RONDE 3: In teams aan de slag

RONDE 4: Pitch actieplan & feedback

Aan de slag 



Werkgevers



• Hoe ga je om met een niet-gemotiveerde 

groep –die door de opdracht met gemeente 

wel bij je aan het werk wordt gesteld-? Levert 

een druk op t.a.v. leidinggevende als het gaat 

om sfeer, waarschuwingen, verzuim, etc?

• Hoe ga je om met ongelijke beloning van 

collega’s die hetzelfde werk doen?

Tomingroep



• Hoe creëer je binnen de organisatie 

draagvlak voor de doelgroep p-wet?

• Hoe informeer je collega’s over het feit dat 

deze doelgroep meer dan gemiddeld hun 

werknemersvaardigheden aan het 

ontwikkelen is?

• Hoe ga je om met ongelijke beloning van 

collega’s die hetzelfde werk doen?

Kentalis



• Hoe kan ik beter in een keten werken met 

samenwerkingspartner om gezamenlijk 

duurzame arbeid te creëren ipv kortstondige 

social return opdrachten?

• Wat doe je als de hoogconjunctuur over is in 

de bouw?

• Hoe integreer je werken, leren en 

persoonlijke groei gezamenlijk?

Het bouwbedrijf
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Aan de slag 




