HET POTENTIEEL PAKKEN START NIEUWE BOOTCAMP OP 10 SEPTEMBER
Maak in 6 interactieve workshops kennis met de aanpak, inzichten en werkwijze van Het Potentieel
Pakken en ga aan de slag met de mogelijkheden voor contractuitbreiding binnen jóuw organisatie!

OVER HET POTENTIEEL PAKKEN

VOOR WIE?

WAT GAAN WE DOEN?

Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als missie het
potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt
optimaal te benutten door vrouwelijk talent in te zetten als
oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken.

✓ De HPP Bootcamp is bedoeld voor zorginstellingen die aan
de slag willen met het thema contractuitbreiding: omdat
ze grotere contracten zien ls oplossing voor bijvoorbeeld
openstaande vacatures en de hoge inzet van PNIL of
omdat ze voordelen van grotere contracten zien voor hun
medewerkers en cliënten.

Workshop 1: 10 september 10:00 – 12.00 uur
Een kijkje in de keuken:kennismaken met de HPP-aanpak en
inzichten

Contractuitbreiding in de Zorg is het eerste initiatief van onze
stichting, gestart in mei 2019, en heeft als doel arbeidstekorten
in de zorg terug te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld
aantal gewerkte uren van vrouwelijke werknemers in de zorg, te
verhogen.
Naast het begeleiden van intensieve 6 maanden durende
trajecten binnen zorginstellingen, richt HPP zich op het creëren
van bewustwording onder zorgmedewerkers en het actief delen
van kennis en ervaring met zorgorganisaties.

DE HPP BOOTCAMP
Vanaf september start HPP met de tweede editie van de
Bootcamp. Over een periode van 3 maanden worden deelnemers
meegenomen door 6 interactieve workshops, waarin telkens
een onderdeel aan bod komt van de HPP-aanpak.

AANMELDEN?
Meld je hier aan
Vragen: info@hetpotentieelpakken.nl
www.hetpotentieelpakken.nl

✓ De HPP Bootcamp helpt organisaties zelf aan de slag te gaan
met concrete interventies om grotere contracten mogelijk
te maken, maar kan ook een mooie eerste kennismaking
zijn met het HPP denken voor organisaties die een traject
met volledige support van een HPP-team overwegen.

Workshop 2: 24 september 10:00 - 11:30 uur
De feiten op tafel: waarde, potentieel & belemmeringen voor
jouw organisatie
Workshop 3: 8 oktober 10:00 - 11:30 uur
Van hoofd naar hart: het enthousiasmeren van de organisatie
over contractuitbreiding

✓ Per instelling vragen we een vaste deelnemer, die alle
workshops bijwoont. Daarnaast kunnen per workshops
extra specialisten worden uitgenodigd om aan te sluiten,
bijvoorbeeld op het gebied van roostering, communicatie
of HR.

Workshop 4: 29 oktober 10:00 – 11:30 uur
Grotere contracten met een prettig rooster – hoe doe je dat?

✓ Per bootcamp is er plaats voor maximaal 10 zorginstellingen.
Aan deelname aan de Bootcamp zijn geen kosten
verbonden.

Workshop 6: 26 november 10:00 - 11:30 uur
Hoe nu verder? Plan, tips en vervolgstappen

Workshop 5: 12 november 10:00 - 11:30 uur
Van potentieel op papier naar impact in de praktijk

Voorafgaand aan de eerste workshop ontvangen deelnemers
een werkboek dat zij op basis van de workshops op maat gaan
maken voor hun eigen organisatie. Daarnaast krijgen deelnemers
toegang tot een selectie handige HPP-materialen op een
besloten portaal.

