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Human Resources, EUR

De maatschappij verandert, en dit heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan 
digitalisering en verzakelijking. Wat heeft dit voor invloed op jouw functie? Hoe zorg je 
ervoor dat je future-proof bent en blijft?

Future of Assistance
In samenwerking met SoFoKles organiseert HR in november 2020 een webinar en online 
workshopreeks voor medewerkers met een ondersteunende rol, in een niet-
wetenschappelijke functie (PSS). Deelname aan de webinar en workshops is kosteloos. 
Er is geen overlap tussen de workshops, we raden aan beide workshops te volgen. Het is 
ook mogelijk om slechts een van de twee workshops te volgen.

Programma

Webinar: The Future of Assistance
Tijdens een korte webinar neemt spreker 
Sara van Broekhoven 
(FutureTalentFactory) je mee in de 
maatschappelijke ontwikkelingen die de 
ondersteunende functie beïnvloeden. 
Waarom is in beweging blijven zo 
belangrijk? Hoe ziet de toekomst eruit? 
Doelgroep: deze webinar is toegankelijk 
voor Professional Services staff & hun 
leidinggevenden en geïnteresseerde HR-
medewerkers.

Workshop 1: Career in Progress - Move 
by Standing Still
Tijdens deze workshop sta je letterlijk en 
figuurlijk stil en word je bewust van wat 
jij belangrijk vindt in je werk(ende leven). 
Je zet een eerste grote of kleine stap en 
je ontdekt wat jij wil en belangrijk vindt, 
en welke mogelijkheden de EUR biedt 
om jou te helpen die volgende stap te 
maken in je carrière.
Doelgroep: Professional Services Staff
met een ondersteunende rol

Wat? Wanneer? Door wie?

Webinar: the Future of 
Assistance

10 november 13.00-14.30 Sara van Broekhoven

Workshop: Career in 
Progress – Bewegen door stil
te staan

16 november 11.00-12.45
17 november 14.00-15.45
19 november 14.00-15.45

Nanette Compeer en Emilie 
Nijman

Workshop: Your Next Step 20 november 9.00-13.00
24 november 9.00-13.00
26 november 9.00-13.00

Harmen den Blijker

Workshop 2: Your Next Step
Je gaat in deze Workshop de balans op 
maken: Waar sta je nu in je functie en 
loopbaan? Vaar je op routine of zie je nog 
uitdaging en ontwikkeling? Wat is op dit 
moment belangrijk voor jou in werk? Welke 
kwaliteiten en vaardigheden benut je en 
waarvan wil je meer? Je krijgt in deze 
workshop praktische tips en tools om hier 
mee aan de slag te gaan. Je rondt af met 
acties om te komen tot Your Next Step! 

Doelgroep: Professional Services Staff met 
een ondersteunende rol

Schrijf je in!

https://www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/future-assistance
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