masterclass
Lelystad Akkoord
“Werken op afstand met
mensen met een afstand
in Coronatijd”
Woensdag 9 december a.s.
9.00 - 10.00 uur online sessie

In de tijd waarin Corona een rol speelt wordt er van ons allen gevraagd om op een afstand te werken en daar waar mogelijk vanuit
huis. Voor iedereen is dit een behoorlijke uitdaging en zeker voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Mensen die vanuit de inclusieve arbeidsmarkt aan de slag zijn,
hebben vaak meer begeleiding nodig en ook meer instructie. Om
te voorkomen dat nu net zij als eerste aan de kant komen te staan
hebben wij vanuit het Lelystad Akkoord een masterclass ontwikkeld
waarin een aantal thema’s de revue passeren.
In een deskundig team zijn wij nagegaan welke vragen er leven en
welke uitdagingen er aan de orde zijn. Vanuit dit team waren
Barry Schoenmaker en Jan Boerstra (Provincie Flevoland),
Erdal Ulger (UWV) Jolanda Degen en Daan Kuiper (ROC Flevoland),
Margriet van Oosten (Driemension), Eric Slingerland en
Marcel Dekker (Werkbedrijf Lelystad), Tim Korff (GGZ) vertegenwoordigd en zullen ook deelnemen en/of bijdrage leveren aan de
masterclass.

De volgende onderwerpen zullen in de
masterclass de revue passeren:

• Aanleiding en urgentie
		 o Waarom is het juist voor de inclusieve arbeidsmarkt zo lastig
			 om op afstand te werken?
		 o Hoe kunnen we voorkomen dat er mensen worden ontslagen
			 of banen op de tocht komen te staan?
• Leiderschap op afstand
		 o Hoe kun je medewerkers goed begeleiden als ze vanuit
			 huis werken?
• Hoe geef je aandacht aan onzekerheden op de werkvloer in
		 deze lastige tijd? Een werkgever aan het woord
• Kansen en mogelijkheden in deze tijd
Het zal een interactieve sessie worden waarin volop ruimte is om
met elkaar in gesprek te gaan over het omgaan met de doelgroep en
over de uitdagingen die als werkgever daarin tegenkomt.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zullen we u meenemen in de uitdagingen en ontdekkingen hoe je jouw medewerkers
het beste in hun kracht zet in deze lastige tijd. Kennis en inzichten
wordt gedeeld.
Op 9 december organiseert het Lelystad Akkoord deze masterclass.
Dit zal een online sessie worden zodat iedereen op veilige afstand
kan meedoen. Meer details volgen spoedig, maar reserveer alvast de
datum: 9 december a.s. van 9.00 -10.00 uur. Meld je aan via deze link
www.lelystadakkoord.nl/masterlclass-werken-op-afstand-met-mensen-met-een-beperking-in-coronatijd/
Na afloop van de masterclass ontvangt u een overzicht met handige
tips en links naar diverse handige sites. Bovendien zullen we de
contactgegevens van onze deskundigen delen zodat u na afloop
rustig verder over uw eigen situatie kan verder praten.
Met vriendelijke groet,
Irene Medema
Campagnemanager Lelystad Akkoord
Deze masterclass zal vervolgd worden begin januari. In de volgende
masterclass gaan we verder in op de kracht van de keten, hoe kan een
platform hierin een rol spelen en welke omscholingsmogelijkheden zijn
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