Programma 7 april 2022
PURPOSE
SYMPOSIUM
Met keynote speakers; Merel
van Vroonhoven, auteur van
"De Stap" & Inge van den
Broek van Leadership
Development organisatie
Paluka en Jenny Duijndam,
zelfstandig HR professional.

* purpose symposium zal zowel
fysiek als digitaal aangeboden
worden.

Welke positieve impact wil jij of jouw
organisatie maken op de wereld?
Wanneer doe je ertoe? Individuen en
organisaties zijn zich steeds meer
bewust van het belang van hun
‘purpose’. Maar hoe zet je die purpose
in als kompas en hoe zorg je ervoor
dat het daadwerkelijk waarde
toevoegt aan de organisatie en de
omgeving?

Kom ideeën opdoen bij onze lezingen
en laat je inspireren door de verhalen
en inzichten can ervaringsdeskundigen
op het gebied van Purpose!
Wij wensen je een informatief en
leerzaam symposium toe.

Programma
14.30 - 15.00 uur

Ontvangst

15.00 - 16.00 uur

Keynote speakers, Inge van den Broek &
Jenny Duijndam

16.00 - 17.00 uur

Keynote speaker, Merel van Vroonhoven

17:00 uur

Borrel

Keynote speakers

Inge van den broek (Paluka) & Jenny Duijndam (Zelfstandig
HR Professional)
Door: Inge van den Broek & Jenny Duijndam
Locatie: Aula
Van: 15.00 -16.00uur

Inge is voormalig topatleet en hockey international. Achttien jaar
geleden richtte zij Paluka leadership training op. Met als inzet
positieve verandering en blijvende impact realiseren door
persoonlijke groei en leiderschap in organisaties te ontketenen.
Paluka is een Social Enterprise en staat voor een samenleving
waarin waarde winst overtreft. Met een ondernemende geest en
een sociaal hart. Paluka werkt o.a. voor Triodos Bank, Port of
Rotterdam, Enexis en Jelmer.

Jenny is zeer recent voor zichzelf gestart als
zelfstandig HR Professional, Trainer & Coach. Zij
heeft haar loopbaan opgebouwd in HR en de
laatste zeven jaar gewerkt als HR Business Partner
bij een van de meest waarde gedreven
organisaties van Nederland, de Triodos Bank. Hier
heeft zij haar ambitie om vanuit haar rol als HR
Business partner een positieve impact te maken op
mens en organisatie volop kwijt gekund en
waargemaakt. Nu zet zij haar missie en ervaring
breder in.
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Keynote speaker

Merel van Vroonhoven
Merel van Vroonhoven vertelt o.a. hoe zij keuzes maakt vanuit haar kompas.
“Hoe mijn weg naar de top mij naar het klaslokaal bracht.”
In haar boek, De Stap, vertelt ze voor het eerst het verhaal van haar carrière. Een unieke
inkijk in de dilemma’s van de directiekamers, en een persoonlijk, openhartig verhaal over
hoe ze als vrouw steeds verder omhoog klom in een door mannen gedomineerde wereld,
en de top bereikte. Om die vervolgens te verlaten voor het klaslokaal.

Door: Merel van Vroonhoven, schrijver van "De Stap"
Locatie: Aula
Van: 16.00 -17.00uur

Merel van Vroonhoven (1968) is als zijinstromer leraar in het speciaal onderwijs.
Met ‘De stap, Hoe mijn weg naar de top me
naar het klaslokaal bracht’ publiceert Merel
haar eerste boek. Jarenlang bekleedde ze
directiefuncties bij Nationale Nederlanden,
ING, de Nederlandse Spoorwegen en de
Autoriteit Financiële Markten, waar zij
bestuursvoorzitter was. In 2012 werd ze
gekozen tot Topvrouw van het Jaar.
Merel schrijft tweewekelijks een column in de
Volkskrant over haar ervaringen. In opdracht
van de minister van Onderwijs deed ze
onderzoek naar de aanpak van het
lerarentekort. Ze heeft toezichtfuncties bij
onder meer Stichting Lezen en de Radboud
Universiteit.
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Met dank aan
Met dank aan: De Haagse Hogeschool, De Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), Merel van Vroonhoven,
Inge van den Broek, Jenny Duijndam en alle collega’s van de opleiding HRM en de
diensten van De Haagse Hogeschool die hebben geholpen met de totstandkoming
van dit symposium.
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