
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWOON-HR NODIGT JE UIT 
Kom 19 juni naar onze inspiratiesessie Energie&Veerkracht 

Duurzame inzetbaarheid is ‘in’. 

Ongetwijfeld ben jij er binnen jouw 

organisatie ook mee bezig. 

In de afgelopen jaren hebben wij 

met enthousiaste mensen 

samengewerkt m.b.t. duurzame 

inzetbaarheid, vaak met ESF 

subsidie. Wat kun je nog meer doen 

aan duurzame inzetbaarheid? Laat je 

inspireren door deze bevlogen 

gastsprekers uit de dagelijkse 

praktijk. Wat maakte hun projecten 

tot een succes? Wat kun je daarvan 

meenemen? 

Daarnaast vertelt Han Bosman, tot 

voor kort werkzaam bij Cliniclowns 

als Artistiek Teamleider, over 

technieken waarmee clowns 

beweging veroorzaken, contact 

maken en haar eigen ervaring.   

We spreken je graag de 19e. Meld je 

daarom snel aan via onderstaande 

button. 

Wij kijken uit naar je komst! 

Programma 

15:00 Ontvangst 

15:15 Welkom 

16:00 Het verhaal van het Rode Kruis, 

 BDU en de gemeente Rotterdam 

17:00 Afsluiting met aansluitend borrel 

Datum  : 19 juni 2018 

Start   : 15:00 uur 

Locatie : Gewoon-HR 

  Grebbeberglaan 15 

  Utrecht 

 

Ja! Ik meld me aan voor de inspiratiesessie 

 

 Inspireer mij 

  Jenny van Alebeek 
  Manager Rode Kruis Tilburg 

  Hoe krijg je duurzaam succesvolle medewerkers 
  én vrijwilligers? 
 

  Arja Groen 
  HR Manager Koninklijke BDU 
  Wat heeft het programma Duurzaam Succesvol  
  voor de managers bij BDU opgeleverd? 
 

  Caroline van der Hoeven 
  Teamleider HR Advies Rotterdam 
  Gemeente Rotterdam aan de slag met de  
  doorontwikkeling van de HR professionals. 
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