Op een inspirerende locatie (Landgoed Twickel) in Twente organiseert het NKDI op vrijdag 16 september wederom
een Walk & Talk. De organisatie deze keer ligt bij Frank Brinkmans (Frank Brinkmans | LinkedIn). Hij leverde als
auteur ook een bijdrage aan het dit jaar verschenen boek “Een leven lang inzetbaar”. Verder is hij (bij NationaleNederlanden) werkzaam als regisseur Duurzame Inzetbaarheid en heeft hij vele jaren ervaring in het begeleiden
van (grote) organisaties. Hij is ook regelmatig actief als spreker of gastdocent, bijvoorbeeld vanuit zijn expertise als
werkgelukdeskundige.
Tijdens deze Walk & Talk bouwen alle deelnemers gezamenlijk – stap voor stap - aan het Huis van Werkvermogen.
Het huis is een hele mooie en bruikbaar metafoor voor het mooie en relevante vak van Duurzame Inzetbaarheid.
Frank en experts op enkele deelgebieden komen aan het woord en delen op hun eigen wijze inzichten en
ervaringen. Dat doen we door die middag geregeld een korte stop te maken waarin iemand kort zijn of haar kijk op
ons mooie vak geeft. Tussendoor ga je daarover – al wandelend door het Twentse landschap – verder met elkaar in
gesprek. Aan het einde van de middag zijn de diverse facetten van “het huis” doorgesproken. Ter afsluiting
verzorgd Frank nog een korte wrap-up en heb je hopelijk veel inspiratie opgedaan om vanuit jouw rol als HR
professional een volgende stap te zetten.
Zo vloeit theorie en praktijk op een mooie wijze samen, in een inspirerende omgeving. En natuurlijk werken we met
deze wandeling van ongeveer 10 km ook aan onze eigen vitaliteit!
Heb je zelf ook een mooi verhaal te delen die middag? Vermeld dat dan bij je aanmelding Het NKDI walk & talk –
NKDI. Frank kijkt dan waar en hoe hij dit een plek kan geven in het programma.
Locatie
We verzamelen bij het bezoekerscentrum van.
Landgoed Twickel is goed bereikbaar per auto (parkeren € 2 voor eigen rekening). Kom je liever via de trein? Dat
kan. Delden heeft namelijk een eigen station. Vanaf het treinstation is het (lopend) nog ±10 minuten tot het
verzamelpunt vanaf waar we gaan lopen. Hier lees je meer Wandelen & fietsen - Stichting Twickel.
Tijden
We verzamelen om 14:45. Start uiterlijk om 15:00. Naar verwachting zijn we rond 17:30 terug op de startlocatie en
gaat iedereen weer zijn eigen weg.
Aanmelden
Deelname kost 39,95 en komt volledig ten goed aan het goede doel. Deze keer is dat een muziek workshop voor
vrijwiligers van het Ronald Mcdonald Huis Nijmegen (via stichting de Lange Wandeling).
Tijdens deze editie van de Walk & Talk is er plek voor maximaal 25 deelnemers.
Aanmelden kan via inschrijving website Het NKDI walk & talk – NKDI

