Nieuwsbrief Seneca nr 2 -mei 2007
Graag bieden wij u via onze nieuwsbrieven, een beeld over 2007 met betrekking tot onze
denkbeelden en activiteiten. In deze tweede nieuwsbrief van 2007 schenken wij aandacht aan
de balans arbeid en ouderen en ons 15-jarig bestaan.
Arbeid en ouderen
Organisaties zijn bezig met een omslag. Weliswaar mondjesmaat. Organisaties zijn op zoek
naar nieuwe wegen om recht te doen aan een betere jongere-oudere balans in hun organisaties.
Naast het gebied van de arbeidsvoorwaarden komen organisaties er achter dat verandering
van hun bedrijfscultuur in wezen de sleutel is om hierin echt resultaat te boeken.
In 2007 gaat Seneca verder met pilots op het gebied van leeftijdsbewustpersoneelsbeleid.
Zij participeert in Cader. CADER is een groot en het enigste Platform in Nederland waar
inzichten over arbeid en 40+ bij elkaar worden gebracht en gegevens en netwerken in
branches zijn gebundeld.
Waar elke 40+ -er in Nederland op het gebied van arbeid en zijn/haar sector netwerken en
informatie kan terugvinden en terecht kan voor loopbaanadvies, juridische zaken met
betrekking tot arbeid en executive search. 40+ moet weer meetellen in het arbeidsbestel en
haar stem moet worden gehoord!
Mentoreren en coachen worden steeds meer beschouwd als een kritische succesfactoren voor
het behoud en functioneren van waardevol talent. Seneca gebruikt coaching en intervisie
tijdens en bij de opstart van haar begeleidingstrajecten.
Bij organisatieverandering tevens om de “wij-gedachte” nieuw leven in te blazen.
In 2007 zullen wij onze organisatie middels allianties (werving & selectiebureaus) en
CADER verder uitbouwen.
Een tweede vestiging in Eindhoven zal zo mogelijk per 1 juni operationeel zijn.
Wij rekenen op een inspirerende samenwerking met u!

15-jarig bestaan
Onze contacten met opdrachtgevers, kandidaten en overige relaties willen wij intensiveren.
In het kader van ons 15-jarig bestaan zullen wij onze kandidaten en de UWV’s en CWI’s
tussen Rotterdam en Eindhoven (via een “rondje land”) verrassen met een relatiegeschenk.
September 2007 tot en met begin 2008 komen wij op ons 15-jarig bestaan terug en zal ons
bestaan in ieder geval feestelijk worden omlijst met een aantal bijzondere momenten die wij
graag met u willen delen.
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