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Informatie over planning en organisatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, 
Assessment en Samenwerken
(t) 050 36 14135 
(e) trainingencoaching@umcg.nl

Organisatie
De training wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Com-
municatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking van het 
Wenckebach Instituut in samenwerking met de dienst Arbeid & 
Gezondheid.

Doelgroep
UMCG medewerkers.
 

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.
 

Plaats
De training wordt gegeven op een externe locatie dichtbij de 
stad Groningen.
 

Kosten
Actuele informatie over kosten vindt u op onze website 
www.wenckebachinstituut.nl
 

Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk bij deelname aan alle onderdelen. 
U kunt zich inschrijven op www.wenckebachinstituut.nl. Deelname 
vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Deelname aan de trai-
ning is definitief na een intakegesprek met één van de trainers.

Training

Universitair Medisch Centrum Groningen

Ken je kwaliteit en kracht. 
Neem het stuur in eigen hand.

een nieuwe impuls

Geef je werk 
Reacties deelnemers

‘Ik weet hoe ik mijn persoonlijk leiderschap kan inzetten’

‘Ik heb meer invloed op mijn zin en plezier in mijn werk dan ik dacht 
en ga mijn ‘cirkel van invloed’ meer gebruiken in de toekomst’

‘Ik heb veel geleerd over mezelf’

‘Ik heb een springplank gevonden voor mijn verdere ontwikkeling’

‘Mijn blik op mijn werk is verruimd onder andere door het delen van 
ervaringen met andere medewerkers’



Invloed hebben op je werk en met een voldaan gevoel naar huis gaan, 

wie wil dat niet?

In de CAO staan belangrijke thema’s genoemd als duurzame inzet-

baarheid, volwaardige arbeidsrelaties en vitaliteit van medewerkers.

En dat medewerkers de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun werk en hun ontwikkeling. Dat ze veilig, gezond en 

met plezier kunnen blijven werken. Dit in samenspraak met hun 

leidinggevende.

 

Naar aanleiding van deze thema’s uit de CAO, het  verhogen van 

de pensioengerechtigde leeftijd en de veranderde leervragen van de 

deelnemers pasten we de training aan op leeftijdscategorie en met de 

daaraan gerelateerde onderwerpen, vorm en inhoud. De rode draad 

bij elke leeftijdscategorie is het nemen van persoonlijk leiderschap in 

je werk.

Onderstaande leeftijden zijn bedoeld als richtlijn. 

30-40 jaar:  Spitsurenfase

40-60 jaar:  Kruispuntfase

60-67 jaar:  Meesterschapsfase

 

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

•	 individueel	intakegesprek

•	 vier	trainingsdagen	(met	een	tussenpoos	telkens	van	vier	weken)

•	 vijf	reflectiebijeenkomsten	met	medecursisten

•	 individueel	coachingsgesprek	(drie	maanden	na	de	laatste	

	 trainingsdag)

•	 individueel	eindevaluatiegesprek	(zes	maanden	na	de	laatste	

	 trainingsdag)

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer twee tot drie uur per week voor 

het lezen van achtergrondartikelen en het maken van opdrachten.

Spitsurenfase	(30-40	jaar)
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap: 
wie ben ik en wat past bij mij
 
Geloof je in wat je doet en heb je plezier in wat je doet?
Laat je je gedrag of je keuze bepalen door wat je belangrijk vindt?
 
Medewerkers in de ‘spitsurenfase’ willen ontdekken, vernieuwen en 
snelheid. Daarnaast staan ze voor levensbepalende keuzes op het 
gebied van relatie, gezin, werk en ontwikkeling. Het lijkt of er op alle 
vlakken gekozen moet worden, want anders… Wat is nu de juiste 
keuze? Wat is nu werkelijk belangrijk in mijn leven en werk?
In het maken van keuzes kunnen belemmeringen je tegenhouden in 
je daadkracht, zoals de zorg voor het gezin, onzekerheid over kan ik 
dit wel, de angst voor veranderingen. Weten wat je talenten, kwa-
liteiten, drijfveren en waarden zijn, kunnen houvast bieden bij het 
maken van keuzes en het bepalen van richting.

Programmaonderdelen
•	 Plan	Persoonlijke	Richtingwijzer
•	 Het	merk	‘ik’,	identiteit	en	eigenheid
•	 Talenten,	kwaliteiten,	drijfveren	en	waarden
•	 De	relatie	tussen	de	persoon	en	de	functie
•	 Denken,	voelen,	willen	en	handelen	in	balans
•	 Keuzemogelijkheden	verhelderen	en	knopen	doorhakken

Ontdek je grootsheid
Zelfontplooiing

Kruispuntfase	(40-60	jaar)
Balans opmaken in relatie tot mijn duurzame 
inzetbaarheid
 
Hoe haal ik alles uit mijzelf?
Hoe bepaal ik mijn richting?
 
Medewerkers in deze ‘kruispuntfase’ oefenen vaak een positief 
effect uit op de omgeving en maken verbindingen met diverse werk-
gebieden. Meerdere keuzes tijdens hun loopbaan hebben gebracht 
waar ze nu staan. De vraag is, hoe blijf je ook voor de toekomst 
wendbaar en slagvaardig? Hoe blijf je in jouw persoonlijke kracht? 
En hoe wordt deze zichtbaar in jouw werk?
 
In deze ‘kruispuntfase’ gaat het om het zoeken naar balans in relatie 
tot de mogelijkheden die er zijn. Op je werk kun je soms het gevoel 
hebben in een ‘spagaat’ te zitten. Het gevoel een keuze te moeten 
maken, want niet kiezen is verliezen?! Ervaren tegenstellingen hierbij 
kunnen  bijvoorbeeld zijn verzuring versus tevredenheid, burn-out 
versus veerkracht, controleren versus experimenteren.
 
Programmaonderdelen
•	 Plan	Duurzame	Inzetbaarheid
•	 Persoonlijk	leiderschap	en	tegenstellingen	in	jezelf
•	 Herontdekken	en	waarderen	van	verborgen	talenten	en	
 kwaliteiten
•	 Balans	
	 -		Tussen	onmacht	en	invloed
	 -		Tussen	idealen	en	mogelijkheden
	 -		Tussen	privé	en	werk
•	 Doorbreken	van	gewoontepatronen	door	‘out	of	the	box’	
 denken en actief nieuwe kansen en mogelijkheden onderzoeken
 
Leef je grootsheid
Zelfverwerkelijking

Meesterschapsfase	(60	-	67	jaar)
Vitaal aan het werk zijn en blijven
 
Hoe ga ik deze laatste fase van mijn werkende leven vorm en 
waarde geven? 
Hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal en fysiek fit blijf?
 
Medewerkers in deze ‘Meesterschapsfase’ kunnen bogen op een 
ruime ervaring en hebben meer innerlijke rust. Ze hoeven geen op-
waartse carrière meer te maken.  Ze weten wat hen ‘bezield’ en wat 
ze	echt	belangrijk	vinden	in	hun	werk.	Bezielde	mensen	werken	
efficiënter en effectiever. En ze willen wat ze kunnen graag overbren-
gen op anderen.

De ‘Meesterschapsfase’ is ook een fase waarin mensen het gevoel 
kunnen hebben in een doordraaiende carrousel te zitten waarin 
zaken terug lijken te komen. ‘Dit speelde jaren geleden ook al.’ Hoe 
houd jij alle veranderingen bij en geef je daarin ook de grenzen van je 
kunnen aan?
 
Daarnaast is het de fase waarin je de beperkingen van het ouder 
worden kan ervaren, zowel mentaal als fysiek. Hoe ga je met deze 
beperkingen om in het uitvoeren van je werk? En wat wil je in je laat-
ste werkjaren nog realiseren van je verlanglijstje?
 
Programmaonderdelen
•	 Vitaliteitsplan
•	 Kenmerken	van	ouder	worden,	mogelijkheden	en	
 consequenties voor het werk
•	 Zin-	en	betekenis	geven	aan	je	werk
•	 Biografie;	terugblik	en	perspectief
•	 Toepassen	en	overdragen	van	al	jouw	ervaringen
•	 Loslaten	en	afscheid	nemen
   
Voorbij je grootsheid
Wijsheid

30 6040

een nieuwe impuls


