
Dialoogavond ‘Elkaar Zien in Werk’
Wat waardeer jij in collega’s, stagiaires en starters? Hoe kijk je naar je nieuwe collega’s en 

sollicitanten? Heb je oog voor verschil? Wat wordt gewaardeerd en hoe ga je hiermee om?  

En wat is je ideaal als het gaat om elkaar zien in werk? Hoe ziet dat er dan uit? En wat ga je 

doen om je ideaal te realiseren?

Programma
17:30 uur     Inloop met pizza’s!

18:15 uur      Welkom en opening  door  

wethouder Linda Voortman

18:30 uur      In gesprek met Abdel Harchaoui 

(DOK030), Laura Coello  

(Inclusive works) en ervarings-

deskundigen.

19:00 uur      Aan tafels van 6-8 personen in 

gesprek over ervaringen,  

dromen en acties

20:30 uur     Opbrengsten delen

21:00 uur     Afsluiting en napraten

Organisator:  CNV Connectief en  

Utrecht in Dialoog

Datum:  6 november 2018

Tijd:  18:00 uur -21:00 uur

Locatie:   CNV-kantoor Utrecht  

Tiberdreef 4,  

3561 GG Utrecht

Meer info over het programma en aanmelden www.cnvconnectief.nl/dialoog 

 

Op dinsdag 6 november 2018 

organiseert CNV Connectief in 

samenwerking met Utrecht in 

Dialoog een avond waarbij we 

met elkaar in gesprek gaan 

over ‘Elkaar Zien in Werk’.

De dialoogbijeenkomst is 

gratis voor zowel leden als 

niet-leden. Vergeet ook niet 

om je collega’s uit te nodigen!

Vragen? 
Neem contact op met Malika El Johri: 

m.eljohri@cnv.nl.
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