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Arbeidsmarktcommunicatie speelt een essentiële rol in de strijd om talent. 

Ontdek tijdens de vernieuwde Leergang Arbeidsmarktcommunicatie hoe je 

het verschil maakt op de arbeidsmarkt. 

 

 

Arbeidsmarktcommunicatie experience 

Hoe kan arbeidsmarktcommunicatie jou helpen tijdens deze coronacrisis? 
Hoe kun je arbeidsmarktcommunicatie inzetten als je nu minder vacatures hebt? 
Hoe kan arbeidsmarktcommunicatie je helpen als je nu juist veel vacatures hebt? 
 

Dinsdag 17 mei 2022 start alweer de 33ste editie van de succesvolle Leergang 

Arbeidsmarktcommunicatie. De leergang is normaliter 2 maanden voor de start al uitverkocht. Het 

is niet voor niets de meest complete opleiding op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in 

Nederland. Omdat beleving en impact een steeds belangrijkere rol speelt in het vakgebied, hebben 

we dit een nog grotere plek gegeven in de vernieuwde leergang: 

• Nog praktijkgerichter en interactiever 

• Nog meer best practices 

• Meer tijd voor cases van deelnemers 

 

De leergang bestaat uit 4 opleidingsdagen en een eindopdracht op dag 5 waarin je jouw 

persoonlijke plan (bv. een doelgroepcampagne, referralstrategie of arbeidsmarktcommunicatieplan) 

presenteert. Voorafgaand aan elke opleidingsdag volg je een e-learning van ongeveer 45 minuten 

(voorafgaand aan dag 1 zelfs 2 e-learnings van ongeveer 45 minuten) waarin de belangrijkste 

theorie wordt besproken. Hierdoor ligt tijdens de opleidingsdagen de nadruk meer op de praktijk. 

Met best practices uit binnen- en buitenland, werken we samen aan kleine opdrachten en cases 

voor de eigen organisatie. 

 

Tot slot wordt de leergang succesvol afgesloten met een eindopdracht. Dit kan een individuele of 

een groepsopdracht zijn al naar gelang de eigen leerdoelen die vooraf zijn opgesteld. Deze nieuwe 

opzet maakt het mogelijk dat niet alleen de theorie wordt beheerst door oefening, maar dat aan het 

einde van de opleiding de theorie ook vertaald is naar concrete oplossingen op het gebied van 

bijvoorbeeld werving, employer branding, candidate experience, strategie of het opzetten een 

talentpool. 

 

Wil je meer weten over de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie? 

 

Wil je eerst meer weten? Martijn Hemminga, mede-oprichter en docent van de Academie voor 

Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt de arbeidsmarktcommunicatie 5 daagse. Voor 5 dagen krijg je 

iedere werkdag tips & tricks over arbeidsmarktcommunicatie. Van vacatureteksten tot referral 

recruitment, van employer branding tot het verbinden met je huidige medewerkers. Martijn geeft je 

concrete tips hoe je jouw werving kan verrijken met arbeidsmarktcommunicatie en vertelt je wat je 

kan verwachten tijdens de leergang. Lees hier meer en schrijf je gratis in >> 

 

https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/volg-gratis-de-arbeidsmarktcommunicatie-5-daagse
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Combikorting 

De deelnamekosten voor de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie zijn € 3.150,- bij één persoon en 

€ 5.900,00 bij twee personen van dezelfde organisatie (alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW). 

Gebruik hiervoor bij inschrijving met 2 personen de kortingscode combi-lamc * 

 

Doelgroep 

De Leergang Arbeidsmarktcommunicatie is specifiek voor iedereen die succesvol wil zijn met 

arbeidsmarktcommunicatie voor de eigen organisatie of voor opdrachtgevers. Of je nu fulltime met 

arbeidsmarktcommunicatie bezig bent of als hr/communicatie/recruiter 

arbeidsmarktcommunicatie in jouw portefeuille hebt. 

 

Denk hierbij aan: 

• (Arbeidsmarkt)communicatiemedewerkers en -adviseurs 

• Bureaurecruiters en intercedenten 

• Marketing-, communicatie- en PR medewerkers en -adviseurs 

• P&O/HR-medewerkers en -adviseurs 

• Recruiters en werving & selectie consultants  

 

Resultaat 

Je gaat tijdens deze leergang echt met een eigen groep (jouw ‘klasje’) het leerproces in van 

arbeidsmarktcommunicatie. De andere deelnemers worden dan ook jouw ‘peers’ om tijdens en na 

de opleiding mee te blijven sparren op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Je vergroot jouw 

netwerk tijdens en na de opleiding. Andere belangrijke voordelen zijn: 

• De belangrijkste en meest actuele theorie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie 

• Beste experts in het vak zijn jouw docenten en sparringspartners 

• Relevante en actuele cases 

• Veel aandacht voor praktijk en individuele vraagstukken 

• Interactie 

• Theorie voorafgaand aan de opleidingsdag 

• Direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk 

• Individuele aandacht door 2 experts per opleidingsdag 

• Toegang tot de community van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie 

• Netwerk verstevigd door jouw contact met deelnemers en docenten  
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Programma 

 

De eerstvolgende Leergang Arbeidsmarktcommunicatie staat gepland op de volgende data: 

 

  

Intake Voorafgaand aan de leergang 

E-training Doelgroepgericht werven 2 weken voor dag 1 online 

Opleidingsdag Doelgroepgericht werven Dinsdag 17 mei 2022 - 10.30 - 17.30 uur 

E-training Employee relationship management 2 weken voor dag 2 online 

Opleidingsdag Employee relationship management Dinsdag 7 juni 2022 - 10.30 - 17.30 uur 

E-training Employer branding 2 weken voor dag 3 online 

Opleidingsdag Employer branding Dinsdag 28 juni 2022 - 10.30 - 17.30 uur 

E-training Arbeidsmarktcommunicatiestrategie 2 weken voor dag 4 online 

Opleidingsdag Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Dinsdag 13 september  2022 - 10.30 - 17.30 uur 

Eindpresentatie en diner Donderdag 13 oktober 2022 - 14.00 - 21.00 uur 
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Programma 

 

De leergang arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit de volgende stappen: 

 

Intake 

Elke deelnemer vult voorafgaand aan de leergang een intake in.  

In de intake staan jouw professionele en persoonlijke uitdagingen en drivers op het gebied van 

arbeidsmarktcommunicatie centraal. Wanneer maak je impact met jouw werk? En wat wil je aan 

het eind van de opleiding gerealiseerd hebben? 

 

Kennismaking met de groep in Whatsapp 

Tussen de e-learnings en opleidingsdagen door wordt onderling kennis gedeeld via de Whatsapp-

groep die wordt aangemaakt. Ook handig voor na de opleiding om verbonden te blijven en gebruik 

te maken van elkaars expertise. 

 

E-learning: de theorie achter arbeidsmarktcommunicatie 

In deze e-training van ongeveer 45 minuten, word je meegenomen in de theorie van 

arbeidsmarktcommunicatie, werving, candidate journey, hoe je een doelgroepgerichte 

wervingscampagne opzet en een aantal andere belangrijke basisprincipes van (directe) werving. 

De e-training eindigt in een kleine voorbereidende opdracht voor opleidingsdag 1. 

 

Dag 1: Doelgroepgericht werven 

Wie de doelgroep kent en weet hoe zij haar kan bewegen, bereiken en behagen is de winnaar in 

de ‘war for talent’. Hoe kom je achter dat speciale haakje van jouw doelgroep en hoe overtuig je 

daarna managers en hiringmanagers om het net iets anders te doen. We gaan concreet aan de 

slag met persona’s, de candidate journey, media & tools voor werving en wervingscampagnes 

 

E-learning: de theorie achter employee relationship management (ERM) 

Ter voorbereiding van dag 2, wordt in deze e-training van ongeveer 45 minuten stilgestaan bij de 

theorie van Employee Relationship Managment (ERM). Van potentiele kandidaat en huidige (flex) 

medewerker tot oud-medewerkers. Dan gaat het over onboarding, engagement van huidige 

medewerkers en campus recruitment tot en met ambassadeurs in de eigen organisatie en referral 

recruitment. 

 

Dag 2: Employee Relationship Management 

Wat gebeurt er als je 20% van al jouw recruitmenttijd en middelen zou investeren in een referral 

programma? Of juist met onboarding zorgt voor een gemotiveerde landing binnen de organisatie? 

Employee Relationship Managment is een krachtig wapen om verloop tegen te gaan en 

werknemers te activeren om samen met jou te gaan werven. Tijdens deze dag gaan we leren over 

en concreet werken aan Employee Relationship Managment cases. 
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E-learning: de theorie achter Employer Branding  

Tijdens deze e-training wordt ingegaan op de definities van employer branding, employee value 

proposition (EVP’s) en hoe een werkgeverspositionering tot stand komt. Wat heb je nodig aan 

informatie? Wie moet je spreken en wie zijn de belangrijkste stakeholders. De werkgever 

onderscheidend en impactvol neerzetten zorgt voor het aantrekken van de top van de markt. 

Dag 3: Employer Branding en werkgeverspositionering 

Tijdens deze inspirerende en interactieve dag wordt gewerkt aan het 

bouwen van een werkgeversmerk. Intern beginnen is extern winnen? 

Of zijn de spelregels voor jouw organisatie toch net anders. Hoe zet je 

jezelf sterk neer. Hoe vertaal je dat door in richting de arbeidsmarkt. 

Intern en extern. Met in deze opleidingsdag ook aandacht voor media 

& tools als de recruitmentsite, doelgroepsites en imagocampagnes. 

E-learning: de theorie achter arbeidsmarktcommunicatiestrategie 

Hoe kom je van organisatiestrategie tot een 

arbeidsmarktcommunicatieplan? Dat is de basisvraag in het eerste deel van de e-training. 

Vervolgens komen de 14 stappen aan bod voor het maken van een 

arbeidsmarktcommunicatieplan. Welke informatie heb je wanneer nodig? En wat vooral niet? De 

beste plannen zijn vaak maar 1 sheet of een filmpje van 2 minuten groot. Achter zo’n 

succesverhaal zit veelal een gedegen onderbouwing. 

Dag 4: arbeidsmarktcommunicatiestrategie 

De resultante van een onderbouwde arbeidsmarktcommunicatie- en recruitmentstrategie is dat je 

geen wervingsprobleem of lastige doelgroep hebt. Je hebt immers grip op jouw markt en jouw 

doelgroep. Dat klinkt stoer, maar na dag 4 weet je ook dat het zo is. Eigenlijk ben je daar al een 

beetje achter gekomen na de eerdere opleidingsdagen…. 

Eindopdracht 

Tijdens dag 4 stel je jouw eigen eindopdracht op. Een opdracht waar jouw organisatie op zit te 

wachten. Bijvoorbeeld een plan voor een doelgroepcampagne, referralstrategie of 

arbeidsmarktcommunicatieplan. Dat is geheel afhankelijk van jouw persoonlijke leerdoelen, 

wensen en ambities. En wat jouw organisatie goed kan gebruiken. In alle gevallen moet het leuk, 

leerzaam en zinvol zijn. 

Dag 5: eindpresentatie 

Op deze laatste dag komen we bij elkaar op een andere locatie om te luisteren naar de 

eindpresentaties en elkaar te voorzien van complimenten en feedback. Waar liggen de kansen die 

we hebben gegrepen of die we hebben gemist. Wat kunnen we nog van elkaar leren. Op het einde 

van deze dag zijn er certificaten en een afsluitend diner. 
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Werkwijze 

 

Met een vaste groep van maximaal 12 deelnemers wordt interactief aan de slag gegaan met 

arbeidsmarktcommunicatie. Deze leergang: 

• Is praktisch en praktijkgericht 

• Is interactief 

• Is voorzien van veel cases; van best practices en deelnemers 

• Geeft veel persoonlijke aandacht voor jouw case 

• Legt de nadruk op leren & fun 

 

Studieduur 

De leergang bestaat uit 4 opleidingsdagen en een eindpresentatie op dag 5. Elke opleidingsdag 

wordt voorafgegaan door een e-learning van ongeveer 45 minuten (voorafgaand aan dag 1 zelfs 2 

e-trainingen van ongeveer 45 minuten) waarin de belangrijkste theorie wordt besproken. Tijdens de 

opleidingsdagen staat de praktijk meer centraal met onder meer: 

• Best practices 

• Opdrachten en oefeningen 

• Vertalen van cases van deelnemers 

• Discussie en interactie 

 

Hierdoor kan het geleerde meteen in de praktijk worden gebracht en worden getoetst aan de 

theorie en de expertise van collega’s. Tot slot wordt de leergang succesvol afgesloten met een 

eindopdracht. Dit kan een individuele of een groepsopdracht zijn al naar gelang de eigen 

leerdoelen die vooraf zijn opgesteld. Je gaat tijdens de leergang dus aan de slag met concrete 

onderdelen en cases uit jouw eigen situatie, waardoor je direct profijt hebt van de opleiding. 

 

Tijdsduur  

Opleidingsdagen 4x 1 dag van 10:30 tot 17:30 uur 

E-learnings 4x ongeveer 45 minuten 

Voorbereiding per opleidingsdag 4x ongeveer 30 tot 60 minuten 

Voorbereiding presentatie  Ongeveer 1 à 2 uur 

Presentatiedag en afsluiting 1x 1 dag van 13:00 tot 21:00 uur 
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 Zij gingen je voor: 

 

Medewerkers van onder andere de volgende organisaties hebben 

deelgenomen aan de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie:  

 

Academic Transfer, A &O Provincies, Accenture, ADP Nederland, Aedes, 

Alklima B.V., Alysis Zorggroep, ANWB, Arcadis Nederland BV, ASML, 

Autoriteits Consument & Markt, Belastingdienst, Benefit Inkoopadviesgroep, 

Bosch Recruitment, Capgemini, CAK, CCV Holland B.V, Compagnon, 

2Contact, Cooperatie Mastermate BA, D&B The Facility Group, GGZ Oost 

Brabant, 's Heeren Loo Zorggroep, HEMA, Het RecruitingKantoor, 

Hogeschool Inholland, Hogeschool Windesheim, ING Bank, 

Ingenieursbureau, Jansen & Jongschaap, JVH Gaming en Entertainment, Gelre ziekenhuizen, 

Gemeente Amersfoort, ISS Facility Services, Kadaster, Kraamzorg de Waarden, KPN, Landstede 

Groep, Lefier, Luchtverkeersleiding Nederland, Ministerie van BZK, Moving2Work, MN, Nationale-

Nederlanden, Nederlands Octrooibureau, Noordhoff Uitgevers, Nuon, Only Human, O&P, 

Pameijer, Paradigit Computers, Portaal, Provincie Utrecht, Stichting ORO, Rabobank, ROC 

Amsterdam, Schaekel & Partners, Shin-Etsu, Sodexo, Sogeti, STMG, SVB, Syndion, Tata Steel, 

Telegraaf Media Groep, Tempo-Team, ThiemeMeulenhoff, Timing, Trifinance, VBA van Braak 

Accountants, Undutchables Recruitment Agency bv, USG People, Veiligheidsregio Kennemerland , 

Waterschap Velt en Vecht, Yourholding en Zehnder Group Nederland.  
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Ervaringen van enkele deelnemers 

 

Jacqueline Roovers, UWV: “Ik vond het erg prettig om de theoretische achtergrond te leren van 

dingen die al in de praktijk worden uitgevoerd. Het was erg leerzaam om te ontdekken wat amc nu 

daadwerkelijk is en hoe je dit kunt inzetten voor je eigen bedrijf.” 

 

Marleijn de Groot, Schaekel & Partners: “Mijn ervaring met de leergang 

Arbeidsmarktcommunicatie? Docenten uit de praktijk met actuele kennis en ervaring die zij goed 

weten over te brengen. Inhoudelijk sterk, echte vakmensen. Zijn tot meer in staat dan alleen 

zenden (positief bedoeld), denken mee met de cursist en diens vragen, oprechte interesse. Er 

wordt in korte tijd veel stof behandeld, maar goed opgedeeld en helder. Genoeg 'rustmomenten'. 

De leergang zet je aan tot nadenken en tot het nemen van actie. Praktijkgericht, direct toepasbaar. 

Energie en inspiratie komen zeker vrij! Ook goed om bezig te zijn met het vak en andere 

vakgenoten te ontmoeten. Verzorging van studiemateriaal, locatie en contact met de Academie: 

niets meer aan doen, is perfect zo!” 

 

Lara Aangeenbrug, YoungCapital: “Een interessante leergang waar je leert hoe je om kan gaan 

met de wervingsbehoefte binnen de organisatie. Wanneer doe je dit met directe werving, welk deel 

zet je in op employer branding en tot slot natuurlijk de relatie met potentiële en ex medewerkers. 

Vaak zijn we vooral bezig met directe werving (vacatures invullen) maar laten we employer 

branding en relationship management liggen. Na deze leergang weet je hoe je dit kan inzetten en 

hoe je hier een plan voor maakt.” 

 

Manouk Backer, Tempo-Team: “Veel praktische tips en informatie, leuke cases uit de praktijk. Je 

kan er meteen mee aan de slag.” 

 

Esther Timmermans, Volg je hart: “Het waren leerzame masterclasses. Veel theoretische tools 

gekregen om een gedegen AMC-plan te kunnen ontwikkelen. Daarnaast ook iedere keer bruisend 

van de ideetjes naar huis :) Nu ermee aan de slag!” 

 

Erik van den Berg, Hogeschool Windesheim: “Veel ruimte voor input deelnemers. De combi 

theorie, interactie en praktijkcase was waardevol.” 

 

Mary-Jane Foran, Capgemini: “Leuke enthousiaste docenten, veel interactie. Heerlijk al die 

praktijkvoorbeelden.” 

 

8,2 op de onafhankelijke vergelijkingssite Springest  

 

De Leergang Arbeidsmarktcommunicatie scoort een 8,2 op de 

onafhankelijke vergelijkingssite Springest.nl.  

http://www.springest.nl/academie-voor-arbeidsmarktcommunicatie/leergang-arbeidsmarktcommunicatie
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Docenten 

 

Martijn Hemminga is adviseur, docent, spreker, auteur en ondernemer op het gebied 

van arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitmenttechnologie. Vanuit zijn 

bedrijf Nr29 adviseert, begeleidt en helpt hij werkgevers op het gebied van employer 

branding en strategische arbeidsmarktcommunicatie. Hij opereert hierbij op het snijvlak 

van organisatie, communicatie en human resources.  

 

Op afstand helpt hij werkgevers via de in 2013 gelanceerde kennisbank en 

adviesdesk amcexpert.nl. In 2012 verscheen het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer 

Brand waarvan hij een van de auteurs is. 

Met initiatieven als Recruitmentsystemen.nl, Recruitmenttech.nl en het jaarlijkse Recruitment Tech 

Event en de Recruitment Tech Awards maakt hij de markt van recruitmenttechnologie inzichtelijk. 

 

Martijn Hemminga heeft samen met Geert-Jan Waasdorp eind 2006 de Academie voor 

Arbeidsmarktcommunicatie opgericht. Samen stonden zij begin 2008 aan de wieg van vakblad en -

site Werf&, vakmagazine over arbeidsmarktcommunicatie. 

 

Edwin van der Sande 

Edwin van der Sande werkt als Manager Marketing en Recruitment voor Technical 

Valley. Sinds de start van zijn carrière is de arbeidsmarkt de werkplek van Edwin. Vanuit 

verschillende rollen heeft hij zich altijd bezig gehouden met het optimaliseren van de 

werving van personeel. Wat hem blij maakt is, om met elkaar, steeds op de meest 

effectieve wijze collega’s te werven. Hoe? Door de juiste toon, de juiste middelen en de 

juiste aanpak te kiezen. 

 

Marion de Vries is oprichter van The Reputationals, dat zich onder andere bezighoudt 

met de reputatie van organisaties (zoals NS, Ordina, Het Rijk, Schiphol, Triodos Bank) op 

de arbeidsmarkt. Activiteiten variëren van reputatie-onderzoek, (strategische) 

marktbewerkingsplannen, campagnemanagement en interim management. 

 

Zij was 14 jaar directeur van TBWA\Job Company (nu onderdeel van ACA/Jes) en in die 

periode voorzitter van SJP en de VEA vakgroep arbeidsmarktcommunicatie. Na de 

reclamebureaukant werkt ze nu veel aan opdrachtgeverskant en probeert die werelden 

bij elkaar te brengen. Want goede communicatie kan immers een verschil maken! 

 

Melle Tuik is sinds begin deze eeuw actief in de wereld van recruitment, employer 

branding en arbeidsmarktcommunicatie, voornamelijk aan de corporate kant. Melle heeft 

zich in de loop der jaren toegelegd op zeer verschillende doelgroepen. Als Manager 

Recruitment & Employer Branding binnen TNT (Post, Express & Logistics, destijds de 

grootste particuliere werkgever van Nederland) hield hij zich bezig met stagiaires, 

graduates, (young) professionals en parttimers en later ook met mobiliteit. In dezelfde rol 

lag bij advocatenkantoor Baker & McKenzie zijn focus op advocaten, fiscalisten en 

notarissen, maar ook op staf en secretariaat op alle niveaus. 

 

 

https://www.amcexpert.nl/
https://www.werf-en.nl/
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Door de jaren heen heeft Melle, vaak samen met externen, meerdere employer branding trajecten 

gedaan, werkenbij-sites opgezet, systemen ingericht en campagnes ontwikkeld. Zijn kracht is om 

binnen organisaties draagvlak te creëren, recruitment op de kaart te zetten en vervolgens het 

employer brand middels uitgekiende arbeidsmarktcommunicatie op creatieve wijze te ‘verkopen’. 

Hij houdt van het vak, omdat hier HR, Marketing en Communicatie samenkomen en hij zijn 

creativiteit, drang naar procesoptimalisatie en interesse in mensen kwijt kan. Daarnaast is Melle 

overigens ook gepassioneerd muziekliefhebber, radio host en DJ. 

 

Alix Hensen Verbaten begon haar carrière als recruiter bij een van de grootste Nederlandse 

werkgevers; NS. Het werkgeversimago leed onder de negatieve associaties van reizigers door 

blaadjes op het spoor, vertraging en koude stations. Na het ervaren van toegevoegde waarde en 

noodzaak van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding heeft zij daarvan haar vak 

gemaakt. Na tevens ervaring te hebben opgedaan in marcom en sales waar data en online de 

boventoon voerden, is voor haar datagedreven werken niet meer los te zien van communicatie. 

 

Bij KPN ("het netwerk van Nederland”) was zij naast community builder en HR communicatie 

strateeg ook verantwoordelijk voor de employer identity. Daar legde zij het fundament voor het 

employer brand met de payoff “Wij zijn het netwerk achter het netwerk”. Wat ten 

tijde van de COVID crisis vlucht nam binnen de organisatie. 

 

In haar vrije tijd zet Alix haar vakkennis in voor maatschappelijke doeleinden. 

Zo was zij bestuurslid bij de LHBTI+ verenigingen van Trainbow (NS) en KPN 

Pride, waar ze werkte aan verschillende diversiteit en inclusie campagnes. 

Momenteel zet ze zich in voor cultureel erfgoed. Met de publicatie van haar 

eerste kinderboek beoogt ze het gesprek te bevorderen tussen (groot)ouders 

en kind over de Indische cultuur en haar gebruiken. 

 

Marcel van der Quast is onder de naam Werkmerk actief als zelfstandig specialist op het gebied 

van arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en contentmarketing. Hij werkt zowel voor 

werkgevers als voor arbeidsmarktcommunicatiebureaus. 
Van 2014 tot 2017 was hij Teamleider Content en Social Media voor de wervingssite van de 

Rijksoverheid, werkenvoornederland.nl. Van 2007 tot 2012 was hij strateeg bij 

arbeidsmarktcommunicatiebureau De PersoneelZaak. Zijn eerste baan was in 

1994 bij IPW de Personeelstrategen. 

Daarna zijn arbeidsmarktcommunicatie en online de rode draad gebleven in 

verschillende functies bij de PersoneelZaak, Maslow en ARA. Daarnaast heeft 

Marcel ook 5 jaar in het bestuur gezeten van de Stichting Jaarprijzen 

Personeelscommunicatie, die jaarlijks de Magneten uitreikt voor de meest 

creatieve arbeidsmarktcommunicatie. 

Marcel heeft zijn eigen podcast genaamd 'Hier is AMC'.    
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Praktische informatie 

 

Deelnamekosten 

De deelnamekosten voor de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie zijn € 3.150,- bij één persoon en 

€ 5.900,00 bij twee personen van dezelfde organisatie (alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW). 

Gebruik hiervoor bij inschrijving met 2 personen de kortingscode combi-lamc * 

 

De complete Leergang bestaat uit 4 masterclasses Arbeidsmarktcommunicatie, een 

presentatiedag en 5 e-learnings. In deze kosten zijn inbegrepen: 

• Landingspagina met alle materialen 

• 4 Lunches en 1x diner 

• Drankjes en tussendoortjes 

• Deelnamecertificaat 

 

Locatie  

De leergang vindt plaats in Het Industriegebouw Goudsesingel 80, 1e verdieping, 3011 KD 

Rotterdam. Deze locatie is prima met de auto en het openbaar vervoer te bereiken.  

 

Inschrijven 

Hier kan je direct inschrijven voor de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niet in combinatie met andere acties 

https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/training/leergang-arbeidsmarktcommunicatie/
https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/training/leergang-arbeidsmarktcommunicatie/

