
Een nieuwe arbeidsmarkt: kansen voor werknemers die zich durven positioneren!

Henk Overmeer is energiek, invoelend en een doorzetter. 
In ruim 25 jaar verdiende hij zijn sporen als jeugd-
beschermebeschermer. Mede onder invloed van NLP, waarin hij 
Master werd, begon hij in 2013 zijn eigen uitzendbureau 
en coachpraktijk. Al snel ontdekte hij dat hij voor 95% 
van de kandidaten die uitzendorganisaties niet zien staan 
het verschil kon maken. Hij ontwikkelde een inmiddels 
succesvolle aanpak om kandidaten middels een 
doortastende PR attitude - waarbij hij zichzelf inschakelt 
enen niet “spaart” - hun droombaan of droombusiness te 
realiseren. Hij leerde kandidaat werknemers zich als 
ondernemer te gaan positioneren. Deze kwaliteiten 
culmineren uiteindelijk tot deze inspirerende zeer 
krachtige workshop voor boventallige werknemers!
Uiteraard worden de basis gegevens uit het programma van 
de workshop steeds effectief omgezet naar de persoonlijke 
wensen van jou als werkgever/ opdrachtgever! 
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek: 
Henk Overmeer, telefoon: 06-23994930

WORKSHOP VOOR WERKNEMERS:
REALISEER JOUW DROOMBAAN ALS 
VERTREKKENDE WERKNEMER! 
TIJDSDUUR de workshop duurt één dag (van 09:30 – 
16.30 uur) en kan ook worden aangepast naar een 
sprekerssessie van 2 uur of een workshop van 4 uur.

GGROEPSGROOTTE 4 - 40 personen
Informeer naar de mogelijkheden voor grotere groepen.

GROEPSTARIEF ahankelijk van aantal deelnemers 
tussen de €500,- en €5000,- excl. 21% btw en eventuele 
locatie- en reiskosten.

BOEK VOOR EIND AUGUSTUS EN PROFITEER VAN 
20% PILOT KORTING!

Ik ga jouw werknemers leren als ondernemer te gaan 
denken en handelen. Met als essentieel gevolg dat de 
werknemer het afscheid van zijn huidige baan uiteindelijk als 
een geschenk zal gaan ervaren en de nieuwe kans zal weten te 
waarderen!

VOORDELEN VOOR JOU ALS WERKGEVER:
1 Jouw werknemer heeft leren zien wat de organisatie vraagt 
en speen speelt daar pro-actief op in
2 Je werknemer is jouw ondernemer geworden, met als gevolg: 
sterk toegenomen betrokkenheid en productiviteit
3 Je werknemer heeft een verbeterd “werkproiel” dat actief tot 
inzet van persoonlijke ambities wordt gemaakt 

WAT JE WERKNEMERS IN DEZE WORKSHOP LEREN:
• Waarom ondernemers altijd succesvoller zijn 
dan dan werknemers
• Hoe je als werknemer kunt leren denken 
en handelen als een ondernemer
• Een nieuw persoonlijk werkproiel opstellen 
en er als een ondernemer naar gaan handelen

Hoe zorg je dat je zo goed mogelijk uit elkaar gaat? 

AAfscheid nemen van een werknemer hoort steeds vaker bij 
het ondernemerschap. Hoe zorg je er dan voor dat de 
vertrekkende medewerker toch zo goed mogelijk zijn 
werk blijft doen!? Dat de sfeer toch zo collegiaal, 
enthousiast en productief mogelijk blijft? Hoe zorg je er 
vooral voor dat er geen tweedeling ontstaat tussen de 
zittende werknemer en de vertrekkende werknemer?

IkIk kan je al deze zorgen uit handen nemen! Door je 
vertrekkende werknemer de workshop “jouw 
vertrekkende werknemer maak ik tot een productieve 
ondernemer” aan te bieden biedt jij als werkgever een 
prima positieve voedingsbodem voor de resterende 
gezamenlijke tijd en geef je een passend afscheidscadeau 
mee dat die werknemer jou zeker zal gaan “terugbetalen”. 

MijnMijn missie is om van jouw werknemers ondernemers te 
maken en hen met meer power, collegialiteit en verlangens 
uit te rusten. Dat is in mijn visie ook beslist noodzakelijk 
want de werknemer die alleen maar met zijn eigen 
werkplek bezig is en alleen maar van 9 tot 5 wil werken 
heeft volgens mij geen toekomst meer, de toekomst is aan 
een ander type werknemer: namelijk de ondernemer!

JOUW VERTREKKENDE WERKNEMER MAAK IK TOT EEN PRODUCTIEVE ONDERNEMER!

www.mission4inspiration.com


