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Om de landelijke website Meesterinjewerk.nl te introduceren bij medewer-
kers van gemeenten en provincies, ontwikkelden het A+O fonds Gemeenten 
en A&O-fonds Provincies een roadshow: een levendige theatervoorstelling 
met in de pauze een tentoonstelling over de website Meesterinjewerk.nl.

De theatervoorstelling
In de theatervoorstelling spelen twee acteurs een scène over (loopbaan)ont-
wikkeling. Dan stopt het spel. Het publiek krijgt de opdracht om in groepjes de 
scène af te schrijven. Wat gebeurt er verder? Hoe loopt het af? Wat zou jij doen? 
De acteurs spelen vervolgens de verschillende scenario’s en het leven van de 
personages krijgt verrassende wendingen...

Drie mogelijke scènes
1 -  Bezuinigingen en boventalligheid; een oudere teamleider krijgt van zijn 

jongere leidinggevende te horen dat het ernaar uitziet dat zijn baan op de 
tocht staat.

2 -  Cultuur; een jonge medewerker ziet haar werk veranderen en wil een nieuwe 
stap maken. Haar oudere collega confronteert haar met een heleboel beren 
op de weg.

3 -  Opleidingsbudget; twee collega’s bespreken de oproep van hun 
leidinggevende om het opleidingsbudget te benutten. De jonge medewerker 
vindt het niet belangrijk om te investeren in zijn loopbaan. De oudere collega 
probeert hem op andere gedachten te brengen.

Doel van de theatervoorstelling
Medewerkers actief oplossingen te laten bedenken voor de loopbanen van de 
personages, geeft (in)directe stimulans om ook over hun eigen loopbaan na te 
denken en daarmee aan de slag te gaan. 

De tentoonstelling
In de tentoonstelling ontdekken de medewerkers hoe de site Meesterinjewerk.nl  
helpt zélf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling met zelf-testen, opleidingen-
gids, e-portfolio en vacaturezoeker. 

De Roadshow is een hulpmiddel voor werkgevers om de zelfregie bij ontwikke-
ling en loopbaan van hun medewerkers te stimuleren. Opening door het manage-
ment en actieve aanwezigheid van een loopbaanadviseur of HR-medewerker is 
daarbij van belang. 



PRAKTISCHE INFORMATIE

Tijdsduur Roadshow 2 uur. 
Aantal deelnemers ca 20 tot 50.

Materiaal en techniek
- De A&O fondsen nemen het nodige materiaal en techniek mee.

Opstelling theatervoorstelling
- Speelveld waar iedereen de acteurs goed kan zien.
- Ruimte speelveld minimaal 4 meter x 5 meter.
- Tafels en stoelen voor deelnemers in cabaretopstelling om het speelveld heen.

Ruimte tentoonstelling
-  Voor de tentoonstelling is een ruimte nodig van ca. 15 meter x 5 meter.  

Dit hoeft niet per se een gesloten ruimte te zijn. Ruimte te bepalen in overleg.

Kosten
De Roadshow wordt gratis aangeboden. Wel gelden er annuleringsvoorwaarden. 
Bij niet tijdige annulering factureert het A+O fonds een deel van de gemaakte 
kosten.

Boeken
Bent u geïnteresseerd in de uitvoering van de Roadshow in uw organisatie? 
Neem dan contact op met:

Voor gemeenten
A+O fonds Gemeenten
Lena Tiemersma
T 06-58 83 41 67
E Lena.Tiemersma@aeno.nl

Voor provincies
A&O-fonds Provincies
Hedwig Oppenheim
T 070 763 00 40
E hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl

Speelperiode
Eerste helft 2016.
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