PROGRAMMA 13 FEBRUARI 2020
Een sterke verbinding tussen onderwijs,
onderzoek en beroepspraktijk. Dat
is waar De Haagse Hogeschool als
netwerkhogeschool voor staat. De
opleiding HRM organiseert daarom
jaarlijks een event waar studenten,
docenten en relaties uit de praktijk elkaar
ontmoeten. Namens de opleiding HRM
heten we je van harte welkom bij het
HRM-event 2020.

HRM en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

De roep om duurzaamheid staat hoog op
de agenda en steeds meer organisaties en
bedrijven zien het belang van MVO in. Zij kiezen
daarbij voor een integrale aanpak waarbij de
aandacht voor profit gecombineerd wordt met
aandacht voor people en planet.
Duurzaamheid en maatschappelijk belang
zijn inmiddels niet meer vrijblijvend. Want
organisaties, klein en groot, worden steeds
meer afgerekend op hun ecologische footprint
en hun rol in de maatschappij. Wat betekent

MVO voor organisaties en voor HRM? Hoe
vertaal je MVO naar HRM-beleid? Wat zijn de
ervaringen van MVO-organisaties?
Welke stappen zetten deze organisaties? En
welke kansen biedt MVO hen? Tijdens ons event
kun je luisteren naar verhalen en inzichten van
experts op het gebied van MVO. Uiteraard is
er volop gelegenheid om te discussiëren en
ervaringen uit te wisselen.
Met medewerking van
de beroepsvereniging NVP

Programma
13.00 - 13.30 uur

Ontvangst

13.35 – 14.00 uur	MVO in Nederland, door Maria van der Heijden,
directeur MVO Nederland
14.00 – 14.50 uur	MVO en HRM bij Hutten door Pascal Verheugd,
directeur HR en MVO bij Hutten
15.00 uur

Start eerste ronde workshops

16.15 uur

Start tweede ronde workshops

17.15 uur

Netwerkborrel

OVERZICHT LEZINGEN, BEST PRACTICES EN WORKSHOPS
Lezing

MVO in Nederland
MVO Nederland is ervan overtuigd dat ondernemen alleen kan in de nieuwe
economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormt MVO
Nederland samen met ondernemers en een groot aantal partners een beweging naar die nieuwe
economie.
MVO Nederland laat zien hoe de route naar de nieuwe economie eruitziet. Ze ondersteunen
dat door innovatie tot stand te brengen via projecten met onverwachte samenwerkingen. En
creëren bij overheden en financiers de condities die het bereiken van het gezamenlijke doel
vereenvoudigen en versnellen. In haar inleiding geeft Maria van der Heijden een beeld van de
stand van MVO in Nederland.
Door: Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland
Locatie: Aula
Van: 13.35 - 14.00 uur

Sinds 2016 is Maria van der Heijden de topvrouw van MVO Nederland, het op
verduurzaming gerichte netwerk van 2.500 ondernemingen. Daarvoor werkte ze in
managementfuncties bij Bloemenveiling Flora Holland en de Rabobank en richtte de
sociale onderneming Women on Wings op. MVO Nederland heeft onlangs samen met
TIAS School for Business and Society het Sustainability Leadership Program opgezet.
In dit programma leren deelnemers van experts en koplopers uit de praktijk hoe ze
doelgericht vorm geven aan nieuwe, duurzame businessmodellen van hun organisatie
en hoe ze leiding kunnen geven aan de bijbehorende veranderprocessen.
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Lezing

MVO en HRM bij Hutten
Hutten is een culinaire dienstverlener die catering & maaltijdservice, evenementen, particuliere
feesten en gastvrijheidsdiensten verzorgt. Voor het bedrijf staan geluk en maatschappelijke
relevantie voorop en is geld verdienen slechts een resultaat, geen uitgangspunt. Deze visie
wordt vertaald in een eigenzinnige en inspirerend HR-beleid waarbij bijvoorbeeld geen sprake
is van arbeidscontracten, maar van ‘vitaliteitscontracten’ en van samenwerkers in plaats van
medewerkers en klanten. Hutten heeft diverse awards gewonnen, onder andere voor ‘meest
innovatieve bedrijf’.
In zijn lezing laat Pascal Verheugd kennis maken met de visie van Hutten.
Door: Pascal Verheugd, directeur HR en MVO bij Hutten
Locatie: Aula
Van: 14.00 -14.50 uur

Sinds december 2011 is Pascal CHRO bij Hutten waar hij in december 2014
de HR Top100 award heeft gewonnen voor zijn aansprekende HR-visie en de
verbinding met de waarden van zijn organisatie. Naast zijn rol binnen Hutten
ook actief met het geven van lezingen en maatschappelijke projecten op
het vlak van duurzame inzetbaarheid en social return.
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Best practice

MVO als onderdeel van je werkgeluk bij Incentro
MVO als onderdeel van je werkgeluk positioneren? Dat klinkt mooi en opportunistische,
maar wat levert dat op? In deze best practice neemt Arianne Landheer je mee in haar
werk bij Incentro. Want hoe kun je developers die voornamelijk uit de millennial generatie
bestaan binden aan je bedrijf? Ze laat zien hoe Incentro werkgeluk voorop stelt. Daarbij
zijn MVO- initiatieven die door de medewerkers zelf ontplooid worden een belangrijke
drijfveer voor werkgeluk. Hoe precies? Dat vertelt Ariane je graag!
Door: 	Arianne Landheer, Operationeel Directeur Incentro Amsterdam

Arianne Landheer werkt sinds 1 oktober
2019 als operationeel vestigingsdirecteur
van Incentro Amsterdam, een bedrijf dat
zich bezighoudt met het versnellen van de
digitalisering van klanten. Na vijf jaar gewerkt
te hebben bij een corporate organisatie
is het even wennen om te werken bij
een middelgroot consultancy bedrijf dat
werkgeluk en MVO voorop stelt. In haar rol
houdt ze zich onder andere bezig met het
werkgeluk van haar team.
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Best practice

MVO bij Rijk Zwaan: ‘Het zit in onze genen’
De primaire doelstelling van Rijk Zwaan is om iedere medewerker een prettige en duurzame
baan te bieden met goede arbeidsvoorwaarden. Duurzaamheid voor medewerkers is dus de
kern van het HR beleid. Hoe kun jij dit ook bereiken als HR adviseur in een tijd waarbij langdurige
binding en loyaliteit uit de tijd lijkt te zijn?
Door: 	Emilie ten Bokkel Huinink en Karin Wijnands, Group Manager Human Resources,
Rijk Zwaan

Emilie ten Bokkel Huinink en Karin Wijnands, beiden Group HR manager,
werken 25 en 20 jaar bij Rijk Zwaan. Hun belangrijkste taak is het behouden
van de mensgerichte bedrijfscultuur bij familiebedrijf Rijk Zwaan. Rijk Zwaan
is een internationaal groenteveredelingsbedrijf, met ruim 3300 medewerkers
in meer dan dertig landen en heeft meerdere malen de prijs voor Beste
Werkgever gewonnen. Het kent een verloop en ziekteverzuim van beide drie
procent.
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Best practice

MVO bij COCO-MAT
COCO-MAT is opgericht in 1989 en zet zich in om de wijsheid van de natuur te gebruiken als
gids en inspiratiebron voor het creëren van innovatieve producten en meubelen gemaakt van
natuurlijke materialen. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd merk met winkels
in zeventien landen wereldwijd. In zijn lezing zal Paul Efmorfidis de filosofie van COCO-MAT delen
waarbij HRM ook aan de orde komt.
Door: Paul Efmorfidis, CEO en founder COCO-MAT

Paul Efmorfidis studeerde economie in Athene
en zwierf daarna jarenlang door Europa om te
werken en talen te leren. Hij spreekt er acht:
Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaanse,
Spaans, Portugees en Grieks. Bij terugkeer in
Athene werkte Efmorfidis als gymnastiek- en
economieleraar voordat hij in 1989 COCO-MAT
oprichtte. Onder het motto Sleep on Nature
produceert en verkoopt COCO-MAT bedden en
matrassen van natuurlijke materialen. Inmiddels
heeft het bedrijf honderd verkooppunten
in zeventien landen. De afgelopen vijf
jaar heeft COCO-MAT zich razendsnel
ontwikkelt tot een conglomeraat waartoe
ook boutique hotelketen COCO-MAT Hotels &
Resorts, industriële wasserette Spick & Span,
ecologische toiletartikelenlijn O.Live en COCOMAT Bikes behoren.
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Best practice

Duurzaam werkgeverschap; kwestie van doen! a.s.r.
a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de
financiële sector. Dat doet a.s.r. vanuit de volgende rollen: ‘Duurzame verzekeraar’, ‘Duurzame
belegger’, ‘Duurzame werkgever’, ‘Duurzame bedrijfsvoering’ en ‘Maatschappelijk betrokken.’
In deze workshop zoomen we in op de rol van ‘Duurzame werkgever’. Op een interactieve manier
gaan we met elkaar de dialoog aan over hoe je dit realiseert en welke rol HR kan en zou moeten
spelen. Je krijgt een kijkje in de keuken van HR en MVO binnen a.s.r. en hoe zij in de ‘tijd van
doen’ invulling geven aan duurzaam werkgeverschap.
Door: 	Marianne Hijman, Adviseur Strategie & Beleid HR Development, a.s.r. Nederland

Al meer dan tien jaar werkt Marianne bij
a.s.r. binnen het HR-vakgebied. Ze heeft
diverse rollen ingevuld binnen het HR
Development vakgebied. Van instroom,
doorstroom tot uitstroom in zowel
specialistische als leidinggevende rollen.
Nu is zij vanuit haar functie Adviseur
Strategie & Beleid medeverantwoordelijk
voor Leiderschapsontwikkeling binnen de
organisatie, het aanscherpen van het beleid
op Diversiteit & Inclusie en de implementatie
daarvan. Ook is zij vanuit HR deelnemer aan de
MVO Workforce als verantwoordelijke voor de
invulling van ‘Duurzame Werkgever’.
Lees meer over haar achtergrond op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/
mariannehijman/
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Best practice

De Sustainable Development Goals (SDG’s) in de praktijk bij
PGGM!
Waar voorheen duurzaamheid voor organisaties voornamelijk CO2 uitstoot en vrijwilligerswerk
betrof, heeft de term nu betrekking op de economische, sociale en ecologische impact
van de organisatie en haar stakeholders. Deze definitie van duurzaamheid geldt dus voor
alle organisatieprocessen, zowel intern (HR, inkoop, finance , IT, e.d.) als voor de product of
dienstverlening van de organisatie. En daarvoor bieden de UN Sustainable Development Goals
(SDG’s) een herkenbaar raamwerk, een universele taal die zowel onderdelen van een organisatie
verbindt als organisaties en bedrijven onderling. In deze workshop ga je aan de slag met de
SDG’s en hoe je deze kan toepassen op bedrijfsthema’s en specifiek op de HR-onderwerpen.
Door: Cécile Rozé, Manager Corporate Duurzaamheid, PGGM

Cécile heeft afgelopen tien jaar diverse
functies binnen PGGM vervuld: van
klantmanager binnen vermogensbeheer tot
pensioenbestuurder. Ze is onlangs gestart
als Manager Corporate Duurzaamheid met
de opdracht om de duurzaamheidsambitie
van PGGM vorm te geven. Ze bouwt hiermee
voort op de vooraanstaande positie van
PGGM als verantwoord belegger. Ze kijkt
met een frisse blik naar het MVO vak en de
verbinding van de verschillende disciplines
binnen het bedrijf.

9

Workshop

Welk leiderschap is nodig voor écht MVO?
MVO is nog steeds te veel gebaseerd op het uitgangspunt: Meedoen Voor Onszelf. En op
ondernemen. Er is niets mis met eigenbelang en ondernemen, maar er is meer. De echte
innovatie is: Menswaardig Verantwoord Organiseren. Je kunt de buitenkant alleen veranderen
vanuit de binnenkant op basis van persoonlijk leiderschap. Door te leren luisteren en zelf de
regie te pakken. En dat is gelukkig te leren. Bedrijven, de overheid en de politiek kunnen de
impact maken, maar organisaties bestaan uit individuen, die hun rol hebben als burger, kiezer,
consument, maar in eerste plaats mens zijn. De vraag waarom het niet snel genoeg gaat, kan
alleen als volgt beantwoord worden: de oorzaak ligt in de mens zelf. En daar ligt dus ook de
oplossing! In deze workshop vertelt Bert-Jan van der Mieden u niet alleen wat wij onder MVO
moeten verstaan, willen wij dat binnen de gewenste tijd realiseren, maar gaat u ook zelf ervaren –
met zijn klassieke piano-improvisaties - wat het betekent om er direct succesvol en enthousiast
mee aan de slag te gaan.
Door: Bert-Jan van der Mieden, directeur-eigenaar, Pyramide, Apeldoorn

Bert-Jan van der Mieden begeleidt sinds 1992 vanuit zijn
bureau Pyramide individuen, teams en organisaties in het
realiseren van hun verlangens en doelstellingen en het
herstellen van de balans in leven, wonen en werken. Hij is
auteur van het standaardwerk ‘De mens in de 21e eeuw’.
Daarin introduceert hij het begrip vertrouwensmanagement
en behandelt hij o.a. globaliseringsvraagstukken. In 2016
verscheen zijn boek ‘Eenheid in verscheidenheid’ waarin hij
het ennisme, de filosofie van de verbinding, introduceert
en 35 doelstellingen ter realisatie van duurzaamheid. In
2020 verschijnt zijn boek ‘Perspectiefvol leiderschap.
Management in de 21e eeuw’ met o.a. interviews met
leiders en managers uit de verschillende maatschappelijke
disciplines.
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Workshop

De (Fl)expert en een leven lang ontwikkelen?!
De Haagse Hogeschool
Binnen de faculteit Management & Organisatie zijn we met een bevlogen team een multidisciplinaire
en flexibele deeltijd opleiding aan het ontwikkelen met de afstudeerrichtingen Human Resource
Management, Facility Management en Bedrijfskunde. Wij gaan uit van het principe dat, ‘de enige
constante de constante verandering is’. Onze opleiding moet het gevoel ‘Yes, it’s Friday!’ geven.
Onze kernbelofte: wij leiden toekomstbestendige professionals (‘flexperts’) op, die met een
multidisciplinaire benadering bijdragen aan duurzame oplossingen voor de maatschappij, de
organisatie en zichzelf. Deze belofte kunnen wij alleen waarmaken door samenwerking met de drieeenheid: docent-student-werkveld.
Welke transities komen er op ons af, hoe kunnen we concreet bijdragen aan de sustainable
development goals (SDG’s), wie is de flexpert, hoe blijf je gemotiveerd voor een leven lang
ontwikkelen? Kortom in deze co-createurs sessie is er voldoende materie om met elkaar in gesprek
te gaan en gezamenlijk te buzzen over een duurzaam leven lang ontwikkelen.
Door:	Ginger Martina-du Chatenier, teamleider Management & Organisatie deeltijd en
projectleider Onderwijs Programma Leven Lang Ontwikkelen, De Haagse Hogeschool

Ginger Martina-du Chatenier werkt vijftien voor De Haagse
Hogeschool. Daarvoor heeft zij als consultant en HR
businesspartner in het bedrijfsleven gewerkt. Ze is binnen
De Haagse gestart als HR businesspartner en maakte
vervolgens de overstap naar het onderwijs. Ze ontwikkelde
zich tot hogeschooldocent, studieloopbaanbegeleider,
onderwijsontwikkelaar, coach en teamleider van onderwijs
teams. De rode draad door haar loopbaan is passie voor
het Leven Lang Ontwikkelen. Ginger krijgt energie van het
begeleiden van (duurzame) transities. Bijdragen aan het
continue ontwikkelen van organisaties, zodat er ingespeeld
kan worden op de toekomst met de mens als vertrekpunt. Als
leidinggevende zoekt ze de balans tussen het snijvlak mens- en
organisatieontwikkeling.
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Workshop

Maatschappelijke betrokkenheid is meer dan een middagje
verven. Het is good company good business!
Na de workshop voel je inspiratie om maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) op de
agenda te zetten in je eigen organisatie of om dit meer strategisch te benaderen. Je bent je
bewust dat mbo waarde toevoegt aan je organisatie en aan de samenleving. Je krijgt inzicht
in diverse vormen van mbo en hoe je het kunt zien als een HR- en PR-instrument. Je hoort
vanuit de praktijk dat eenmalige vrijwillige inzet leuk is en nuttig maar dat een duurzame relatie
tussen bedrijf en maatschappelijke organisaties voor iedereen veel meer oplevert. Maar hoe
dan? We gaan aan de slag met het matchen van de bedrijfswaarden van jouw organisatie aan
de mbo-waarden en/of aan sustainable development goals (SDG’s). En we wisselen met elkaar
praktijkervaringen uit.
Door: 	Monique de Bree-Tromp, sociaal ondernemer/interim manager,
directeur/eigenaar 4socialimpact

Na een loopbaan van ruim tienjaar bij Yacht en
Fortis heeft Monique de overstap gemaakt naar
de non-profit sector. De laatste acht jaar was
zij directeur van twee vrijwilligersorganisaties
die afhankelijk zijn van subsidies en private
financiering. Zij heeft in die jaren prachtige acties
gezien van bedrijven in geld, tijd, sponsoring in
natura en kennis delen. Maar ook heeft zij ervaren
dat de inzet van bedrijven vaak eenmalig is. Het
kost beide partijen veel tijd en het rendement is
van korte duur. Zonde. Voor optimaal rendement
is een structurele samenwerking en een
bedrijfsmatige aanpak nodig. Als mvo/mbo wordt
benaderd vanuit een visie, die gekoppeld is aan
de strategische doelen van het bedrijf, wordt het
ook (bezielde) business.
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Workshop

Roadmap voor inclusief ondernemen bij Berenschot
Berenschot staat midden in de samenleving. Vanuit onze expertise willen wij een bijdrage leveren
aan actuele maatschappelijke vraagstukken en streven naar duurzame groei. Berenschot is zich
bewust van zijn rol in de samenleving en wil als toonaangevend adviesbureau maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit houdt in dat Berenschot naast het streven naar winst (profit) ook
rekening houdt met het effect van zijn diensten, dienstverlening en bedrijfsvoering op het milieu
(planet) en daarbij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie (people).
Het gaat erom een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die
balans leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. Als organisatie die
midden in de samenleving staat, wil Berenschot vanuit zijn expertise en dienstverlenende rol een
bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.
Door: M
 onique van de Meer, Managing director Leadership Development
Change & Culture Berenschot en Ingrid Beukman, Projectleider Inclusief werken

Monique van de Meer
“Organisaties veranderen niet,
mensen wel. Mijn werk als consultant
is erop gericht leiders in organisaties
veranderplannen en transities succesvol
te kunnen laten doorvoeren. We zetten
daarvoor ons Leiderschapsopgave model
in, en/of het high impact programma
voor team-en individuele ontwikkeling.
De inzet van een cultuuronderzoek biedt
de mogelijkheid om een goede analyse
te maken naar de betrokkenheid en de
veranderbereidheid van medewerkers.”

Ingrid Beukman
“Als projectleider Inclusief werken bij
Berenschot leg ik o.a. verbindingen tussen
diverse doelgroepen en afdelingen binnen
Berenschot en er buiten. Tevens adviseer
ik o.a. binnen de Participatiewetgeving/
Inclusief ondernemen/Sociaal Return
vraagstukken en ben doelgroepen
recruiter voor hoogopgeleid personeel.
Mijn passie ligt bij het verbinden van mijn
netwerk en het naar boven halen van
iemand talent.”
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Interactieve lezing

Inclusiviteit, diversiteit en Servant-Leadership
Inclusiviteit en diversiteit zijn onderdelen van HRM beleid en onderdeel van ons ecologisch
handelen en integraal onderdeel van Servant-Leadership. Verantwoord ondernemen gaat verder
dan wat er in het algemeen onder MVO wordt verstaan. Het impliceert werken vanuit ons vijfde
intelligentieniveau EcQ (Ecologische Intelligentie). HRM kan daar een leidende rol in nemen als zij
het beheersmatige durft los te laten.
Door: Daan Fousert, zelfstandig ondernemer

Daan Fousert is ruim 40 jaar werkzaam in het vakgebied personeelsmanagement, organisatie
ontwikkeling en leiderschap. Voor hem heeft de balans tussen mens en bedrijf in zijn vak altijd
centraal gestaan en hij heeft zijn verbazing nooit onder stoelen of banken geschoven dat
leidinggevenden zich niet beter bewust zijn van het zakelijk nut van de factor mens.
Vanuit die optiek heeft hij top P&O functies bekleed en zware veranderingsprocessen geleid
bij onder meer General Electric, Quaker Oats, Compaq, Campell Biscuits Europe, Fokker en
Ericsson. Als zelfstandige heeft hij leiderschaptrajecten begeleid bij o.a. Transavia, Daimler
Chrysler, VUmc, Dunea, Auping en vele anderen.
Hij was de eerste die in Europa een organisatie (Campbell) ombouwde naar een zelfsturende
organisatie in vijf landen.
Daan wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers van Servant-Leadership in
Nederland. Hij schreef diverse boeken over (zelf)Management, Human Resources, Leiderschap
en Servant-Leadership. Hij heeft veel intellectuele eigendommen op zijn naam staan, die
gebruikt worden bij de implementatie van Servant-Leadership binnen organisaties.
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Workshop

De visie van studenten van De Haagse op HRM in
MVO-organisaties
Onze HRM-studenten worden opgeleid tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor
een betere wereld. In de minor ‘global citizens@work’ worden studenten uitgedaagd om een
visie te ontwikkelen over HRM en MVO. Deze visie delen ze graag met jullie.
Door: 	Samya Ait El Hadj, Ishani Bhagwat, Stacey Timas, Daphne Karto
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