BMK FESTIVAL – 23 JUNI 2022
LUCINDA DOUGLAS

SAMIR BASHARA

MARIE LOUISE V MOURIK

EMPOWERMENT & LEF

DRIE KWARTIER MET SAMIR

NATUURLIJK LEIDERSCHAP

In deze interactieve workshop komen we
s a men op de beste versie va n jezelf.
Incl usief het boek ‘Lefwijf 2’

Een i nteractieve sessie met Samir over
zi jn vi sie op maatschappelijk gedreven
l ei derschap. Ga met Samir in gesprek
over de pra ktijk.

Hoe ka n natuurlijk l eiderschap jouw
orga nisatie versterken? Samen met Erna
ter Weele.

RICK PLOEMEN

DAISY KUIPERS

MERLIJN TWAALFHOVEN

OJEE, DE GDD

PERSONEEL? LEKKER BOEIEND!

KEY NOTE: HOUVAST

Works hop en s pel om het eigen copinggedra g te herkennen en erkennen,
s a men met Mathelijne Smids

Interactieve workshop over het boeien
en bi nden va n personeel bij je
orga nisatie.

Keynote s peech: Wat geeft ons houvast
i n een ti jd va n onzekerheid en
vera ndering?

RUTH DE WAAL

JACCO VALKENBURG

LOES YPMA

DIALOOGSESSIE

WERKSESSIE RECRUITMENT 3,0

SNEAK PREVIEW

In wa t voor wereld leven we? Dialoog
s a men met Petra Jansen

Sa men met Ja cco kijken naar wervi ng,
s electie en de tools die je gebruikt.

Deze sessie organiseren we i n de
mi ddagpauze op het centrale terrein. Je
hoeft je hier niet voor i n te schrijven.

BMK FESTIVAL – 23 JUNI 2022
MATHELIJNE SMIDS

NICOLE VOORTMAN

ERNA TER WEELE

OJEE, DE GGD

GESPREK OVER MBO 3 & MBO 4

NATUURLIJK LEIDERSCHAP

Works hop en s pel om het eigen copinggedra g te herkennen en erkennen.,
s a men met Rick Pl oemen

Ges prek rondom de vra ag ‘Bestaat de
opl eiding kinderopvang niveau 3 en 4
over ti en jaar nog wel? Samen met Rick
Pl oemen,

Hoe ka n natuurlijk l eiderschap jouw
orga nisatie versterken? Samen met
Ma ri e-Louise va n Mourik

PETRA JANSSEN

DAISY KUIPERS

MERLIJN TWAALFHOVEN

DIALOOGSESSIE

GASTOUDEROPVANG-GASTVRIJ!

JOUW SPEELVELD

Acti eve workshop over de relatie tussen
het ga stouderbureau en de gastouders.

Anders functioneren: Waar vi nd je
s peelruimte? Waar kun je
experimenteren, waar ma g je falen?

BIANCA VAN LEEUWEN

BMK FESTIVAL

In wa t voor wereld leven we? Dialoog
s a men met Ruth de Waal.

RICK PLOEMEN

Orteliuslaan 9
3584 BA Utrecht
12.00 uur tot 18.30 uur
(i nhoudelijk programma tot 17.15 uur)
Fes tivalterrein open va naf 11.45 uur
Pa rkeren op het naastgelegen
pa rkeerterrein (betaald parkeren). Het
fes tival is ook goed met het OV te
bereiken.

GESPREK OVER MBO 3 & MBO 4

VERANDEREN? NIET MOEILIJK!

Ges prek rondom de vra ag ‘Bestaat de
opl eiding kinderopvang niveau 3 en 4
over ti en jaar nog wel? Samen met Nicole
Voortma n.

Interactieve l ezing, over personeelstekort
en vera nderen, die je verleidt om dingen
a nders te zien en te doen.

Een festivalticket reserveer je online.
Het complete programma l ees je op onze
website.

