'INCLUSIFUTURE'

NATIONAAL EVENT DIVERSITEIT 2019
4 april 2019 | 13.30 - 18.00 uur | ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

PROGRAMMA
13.30 uur

Inloop waarbij u koffie of thee kunt bestellen bij de Gebaarista.
HARRY VAN DE KRAATS

14.00 uur

Opening door dagvoorzitter Harry van de Kraats, voorzitter
Raad van Toezicht Diversiteit in Bedrijf.

14.10 uur

Welkom door ABN AMRO.

14.20 uur

'Many voices, one future' door Elonka Soros, Diversity &
Inclusion Specialist in Engeland en Europa.

14.50 uur

Pauze.

15.30 uur

Workshops (zie de volgende pagina voor de omschrijving):
1. 'D&I: de bouwsteen van toekomstige High Performance
Organisaties' door Esther Mollema.
2. 'Inclusieve innovatie' door Marita Bruning.
3. 'Digitalisering en diversiteit' door Rudy Snippe.
4. 'The future of age' door Valeska Gerull.

DAGVOORZITTER EN
DIRECTEUR AWVN

ELONKA SOROS

16.45 uur

Optreden Yosina Roemajauw, winnares The Voice Kids 2018.

17.00 uur

Uitreiking Award Diversiteit in Bedrijf 2019 door
Sacha de Boer, fotograaf.

17.15 uur

Tijd om te netwerken.

DIVERSITY & INCLUSION
SPECIALIST

ESTHER MOLLEMA
DIRECTEUR DIRECTION/
HPO CENTER

YOSINA ROEMAJAUW
ZANGERES EN WINNARES
THE VOICE KIDS 2018

AANMELDEN
U kunt zich uiterlijk tot en met 27 maart aanmelden voor het Nationaal Event Diversiteit 2019
via de link in de mail. Per bedrijf kunnen maximaal twee medewerkers zich aanmelden.

DE WORKSHOPS
1. D&I: DE BOUWSTEEN VAN TOEKOMSTIGE HIGH
PERFORMANCE ORGANISATIES
ESTHER MOLLEMA
Directeur Direction/HPO Center.
Hoe kan diversiteit tot stand worden gebracht voor betere financiële en
strategische resultaten? Deze vraag staat centraal in de workshop onder leiding
van Esther Mollema. Ze is een expert en auteur op het gebied van diversiteit en
inclusie. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt ze haar inzichten in succesvol
ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

2. INCLUSIEVE INNOVATIE
MARITA BRUNING
People Development Consultant Diversity & Inclusion, ABN AMRO
Hoe maak je een business case van inclusief ondernemen? En belangrijker:
hoe bewegen we naar een toekomst waarin we niet meer denken in
(arbeids)beperkingen maar in krachten en kansen? In een interactieve
workshop deelt ABN AMRO een aantal van haar innovaties rond inclusief
ondernemen. Ook gaan we in gesprek over het inclusieve bedrijf van de
toekomst en de stappen die we nu al kunnen zetten.

3. DIGITALISERING EN DIVERSITEIT
RUDY SNIPPE
Adviseur op het gebied van sociale innovatie en innovatief management
Als begrippen in een veranderende omgeving een andere betekenis krijgen,
wat is dan de betekenis van het begrip diversiteit op dit moment? Waarom is
diversiteit noodzakelijk als de wereld digitaliseert, automatiseert en robotiseert?
Deze en andere vragen komen aan bod in een prikkelende en soms
confronterende workshop waarin uw visie op diversiteit wordt aangescherpt.

4. THE FUTURE OF AGE [voertaal: Engels]
VALESKA GERULL
Lead Consultant EY ALTER, Daimler AG
Het is hoog tijd dat we onze perceptie van leeftijd veranderen en ons realiseren
wat voor mogelijkheden demografische verandering oplevert. EY ALTER voert
een open discussie over leeftijd. Ervaar in deze workshop zelf waarom een
leeftijdmix uiterst belangrijk is voor het succes van uw bedrijf of organisatie.
Ontdek op interactieve wijze de potentie van diversiteit in leeftijd voor uw
bedrijf.

