Siësta in Nederland
Een symposium over menselijk kapitaal
Op 28 september 2005
09.00u – 16.00 uur
Theater ’t Speelhuis
Helmond
Er is veel te doen over arbeid in Nederland. De onderzoeken naar de betrokkenheid,
productiviteit en tevredenheid van mensen stapelen zich op. Mentaal verzuim verrast niemand
meer. En dat terwijl medewerkers wellicht méér eigenaar van een onderneming zijn dan
aandeelhouders. Zijn we lui, risicomijdend en inflexibel geworden? Hoe is de werkelijkheid
binnen bedrijven? Zijn er praktische technieken en meetinstrumenten? Of, van de andere kant,
mag het allemaal wel wat rustiger? Is het leven verworden tot business?
Tot en met u spreken:
Drs. Frans Duynstee, lid Executive Management Team van energiebedrijf Nuon en
verantwoordelijk voor HRM, houdt simplificaties over hoe ondernemingen werken tegen het
licht.
Dr. Ronny Lardner, directeur van het Schotse Keil Centre in Edinburgh, deelt zijn ervaringen
met ‘gedragsbeïnvloeding’ bij o.a. BP, Unilever en DSM en licht onderzoekstechnieken toe.
Ton Heerts, federatiebestuurder van de FNV, over …
Hans Visser, Evert Sluiter en Suzanne Meijroos van United Sense in Soest houden een
interactieve presentatie rond collectief mentaal verzuim, inzetbereidheid en het (re)vitaliseren
van organisaties.
Dr. Joep Schrijvers, publicist bij De Baak VNO-NCW, auteur van Hoe word ik een Rat en
Het maandagmorgengevoel, over hoe het leven tot business is verworden en de beschavende
werking van het lanterfanten.
Prof. dr. Ad Geers, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Maastricht, over …
Verder een voorbeschouwing door de European Foundation for Quality Management over de
arbeidsbeleving van Europeanen en de resultaten van een onderzoek naar collectief mentaal
verzuim uitgevoerd aan de Universiteit Tilburg.
En bovendien: Spaanse flamenco, tapas en een hangmat.
Bedoeld voor de werelden van HRM in profit en non-profit, overheden, adviesorganisaties,
communicatiespecialisten. Voor iedereen die écht werkende oplossingen naast praktische
instrumenten zoekt. En bestand is tegen scherpe opinies.
Voor uitgebreide achtergrondinformatie en uw inschrijving: www.thebitterend.nl

