
BMK FESTIVAL – 23 JUNI 2022
LUCINDA DOUGLAS

EMPOWERMENT & LEF

In deze interactieve workshop komen we 
samen op de beste versie van jezelf.  
Inclusief het boek ‘Lefwijf 2’

DIALOOGSESSIE

In wat voor wereld leven we? Dialoog 
samen met Petra Jansen

SAMIR BASHARA

DRIE KWARTIER MET SAMIR

Een interactieve sessie met Samir over 
zi jn visie op maatschappelijk gedreven 
leiderschap. Ga met Samir in gesprek 

over de praktijk.

WERKSESSIE RECRUITMENT 3,0

Samen met Jacco kijken naar werving, 
selectie en de tools die je gebruikt. 

MARIE LOUISE V MOURIK

NATUURLIJK LEIDERSCHAP

Hoe kan natuurlijk leiderschap jouw 
organisatie versterken? Samen met Erna 
ter Weele.

SNEAK PREVIEW  

Deze sessie organiseren we in de 
middagpauze op het centrale terrein. Je 
hoeft je hier niet voor in te schrijven. 

RUTH DE WAAL JACCO VALKENBURG LOES YPMA

OJEE, DE GDD

RICK PLOEMEN DAISY KUIPERS MERLIJN TWAALFHOVEN

PERSONEEL? LEKKER BOEIEND! KEY NOTE: HOUVAST
Workshop en spel om het eigen coping-
gedrag te herkennen en erkennen,  
samen met Mathelijne Smids

Interactieve workshop  over het boeien 

en binden van personeel bij je 
organisatie. 

Keynote speech: Wat geeft ons houvast 
in een ti jd van onzekerheid en 
verandering? 



BMK FESTIVAL – 23 JUNI 2022
MATHELIJNE SMIDS

OJEE, DE GGD

Workshop en spel om het eigen coping-
gedrag te herkennen en erkennen., 
samen met Rick Ploemen

GESPREK OVER MBO 3 & MBO 4

Gesprek rondom de vraag ‘Bestaat de  
opleiding kinderopvang niveau 3 en 4 
over tien jaar nog wel? Samen met Nicole 

Voortman.

NICOLE VOORTMAN

GESPREK OVER MBO 3 & MBO 4

Gesprek rondom de vraag ‘Bestaat de  
opleiding kinderopvang niveau 3 en 4 
over tien jaar nog wel? Samen met Rick 

Ploemen,

VERANDEREN? NIET MOEILIJK!

Interactieve lezing, over personeelstekort 
en veranderen, die je verleidt om dingen 
anders te zien en te doen. 

ERNA TER WEELE

NATUURLIJK LEIDERSCHAP

Hoe kan natuurlijk leiderschap jouw 
organisatie versterken? Samen met 
Marie-Louise van Mourik

Orteliuslaan 9
3584 BA Utrecht

12.00 uur tot 18.30 uur
(inhoudelijk programma tot 17.15 uur)

Festivalterrein open vanaf 11.45 uur

Parkeren op het naastgelegen 

parkeerterrein (betaald parkeren). Het 
fes tival is ook goed met het OV te 

bereiken. 

Een festivalticket reserveer je online. 

Het complete programma lees je op onze 
website. 

RICK PLOEMEN BIANCA VAN LEEUWEN BMK FESTIVAL

DIALOOGSESSIE

PETRA JANSSEN DAISY KUIPERS MERLIJN TWAALFHOVEN

GASTOUDEROPVANG-GASTVRIJ! JOUW SPEELVELD
In wat voor wereld leven we? Dialoog 
samen met Ruth de Waal.

Actieve workshop over de relatie  tussen 

het gastouderbureau en de gastouders.

Anders  functioneren: Waar vind je 
speelruimte? Waar kun je 
experimenteren, waar mag je falen? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G6x4VK5V3Em26-I5OHzHYzobVD5yP25Brj2eB9-zXVhURDhENUY3MTdCQ05aTDdWSkdUSzhJV1ZERyQlQCN0PWcu
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/onderzoeken-informatie-kinderopvang-feiten-cijfers/bmk-festival/

