
 

Middenkader Platform Achterhoek 2020 
‘Samen slimmer werken’ - een initiatief van VitaMee 

 

Iedereen lekker aan ’t werk! Uit die basismissie van VitaMee 

ontsprong drie jaar geleden het MPA. Het initiatief heeft voor 

2020 opnieuw een stevige invulling gekregen. 

‘Samen slimmer werken’, komt voort uit de behoefte die 

ontstaat door de snel veranderende en complexe wereld waarin 

wij werken. Het leven wordt ingewikkelder, sneller en 

onzekerder. Dat lijkt een onheilspellende boodschap, echter zien 

wij ook de kansen. Het MPA draait dilemma’s om. Samen zetten 

we in op: 

• kennis delen; 

• permanente educatie; 

• inspiratie. 
 

Samen - voor het middenkader 
Tot het middenkader behoren de schakelfuncties die opereren 

tussen uitvoering en het management: leidinggevenden, 

managers en meer. 

Hoe fijn is het als je uitdagingen in jouw organisatie kan delen en 

je constructief wordt ondersteund bij het zoeken naar 

oplossingen? Zou je ook niet eens in de keuken van een andere 

organisatie willen kijken om te zien hoe zij werken? En in 

hoeverre word jij uitgedaagd om te leren van je eigen valkuilen? 

Slimmer - platform als springplank 
Wij hebben al jaren een sterke samenwerking met het 

middenkader in de Achterhoek. Daarbij ondersteunen we bij 

uitdagende vraagstukken, bieden we educatie voor ontwikkeling 

van medewerkers, teams en organisatie en inspireren we door 

onze mensgerichte aanpak. 

Werken – MPA aanbod 

Het MPA is het platform om van elkaar te leren, om jezelf te 

inspireren en om nog meer uit je werk te halen. We organiseren 

bedrijfsbezoeken, intervisiebijeenkomsten en workshops.  

Bedrijfsbezoek 

Tijdens de bedrijfsbezoeken nemen we een ‘good-old’ kijkje in de 

keuken bij bedrijven in de Achterhoek. We gaan op bezoek bij 

ondernemingen met een opvallende boodschap, die past bij deze 

tijd. 

Workshops 

De waarde van kennis vind je in het toepassen en delen ervan. 

“Een probleem kun je niet oplossen met de denkwijze waarin het 

is ontstaan”, aldus Albert Einstein. We leren je niet alleen wat, 

maar ook hoe je aan de slag gaat met het verbeteren van gedrag 

en vaardigheden, van de organisatie, je collega’s en jezelf, zodat ’t 

lekker werkt. 

Nieuw in 2020 
Wij ambiëren met het MPA een bijdrage te leveren bij de 

ontwikkeling van onze leden én van betekenis te zijn wanneer je 

in de rats zit. Of dat nu is door een complexe uitdaging of 

werkdruk, het MPA staat klaar als je haar nodig hebt. 

Vertrouwenspersoon 

Na de start in 2020 kun je als lid van het MPA gebruik maken van 

de rol van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan 

ook op afroep ingezet worden om bijvoorbeeld te ondersteunen 

bij gesprekken. 

Vraagbaak 

VitaMee heeft door de loop van de jaren heen een stevige 

ervaring opgebouwd in HR en verzuimgerelateerde vraagstukken. 

Wij stellen de kennis en kunde van VitaMee daarom ook graag ter 

beschikking voor de MPA leden, maar koppelen je ook graag aan 

andere leden wanneer daar een meerwaarde ligt. 

Intervisie 

In 2020 organiseren we elk kwartaal een intervisiebijeenkomst 

waarin casussen uit de organisatie ter bespreking ingebracht 

kunnen worden. Het MPA organiseert de bijeenkomsten om 

onder begeleiding van onze coaches en toegepast psycholoog 

constructief aan de slag te gaan met de vraagstukken. 

Lidmaatschap 2020 
Als lid van het MPA ben je zeker van een waardevol jaar vol met 

ontwikkeling. Uiteraard is het mogelijk om meer lidmaatschappen 

per bedrijf af te nemen. De eerste groep leden start per 20 januari 

2020.  

maand duur activiteit 

januari 2 uur Kickstart MPA + Workshop 
‘Hoopvolle Goalsetting’ 

maart 2,5 uur Workshop ‘Optimisme 
verhogen bij medewerkers’ + 
Intervisiebijeenkomst 

mei 2 uur Bedrijfsbezoek 

augustus 2 uur Workshop ‘Gesprekken voeren 
met impact’ + 
Intervisiebijeenkomst 

oktober 2 uur Bedrijfsbezoek  

december 2,5 uur Workshop ‘Preventieve aanpak 
werkdruk’+ Intervisie 

 

Meld je voor 22 december 2019 aan voor de startgroep van 

20 januari 2020. Het lidmaatschap bedraagt €295,- per jaar. 

Mail naar info@vitamee.nl of bel 0544 353 000 om je aan te 

melden of voor meer informatie. 
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