Symposium 30 jr Nedworc
Vrijdagmiddag 30 september 2016, 13:00 - 18:00 uur
TolHuisTuin, IJ-promenade 2, op 5 min van Amsterdam Centraal

De rol van onafhankelijke deskundigen in
innovatie en transformatie voor duurzame en inclusieve ontwikkeling.
Actief gesprek tussen
academici, beleidsmakers, activisten en consultants.

Keynote Speakers
Beide keynote speakers werken voor het Civic Innovation
Research Initiative, CIRI, van het Institute for Social Studies,
ISS, van de Erasmus Universiteit

Dr. Kees Biekart
Associate Professor Political
Sociology. Social movements,
NGOs, civil society,
governance, foreign aid. Essay
over de inzet van consultants.

Dr. Karin Astrid Siegmann
Senior Lecturer in Labour
and Gender Economics.
Expertise:
Local economy, labour
migration, gender economics

Dagvoorzitter
Inspiratrice Gerry.

Ir. Stephan Steverink,
econoom en socioloog van
Wageningen Universiteit.
To the point, kritisch,
inspirerend. Non-profit,
bedrijfsleven en consultancy.

Nedworc, de Vereniging en de Stichting
De Vereniging Nedworc is een professioneel netwerk van deskundigen in de Internationale
Samenwerking en richt zich op het delen van kennis en expertise en professionele
ontwikkeling. De ruim 420 leden werkzaam in alle sectoren van de OS willen het 30-jarig
lustrum graag met u vieren.
De Stichting Nedworc is 30 jaar geleden opgericht door de vereniging, als professionele
belangenbehartiger voor verloning, projectadministratie, contract management en fiscale en
administratieve ontzorging voor internationaal werkzame deskundigen. De ruim 70
werknemers willen hun 30-jarig lustrum ook met u te vieren.
Bekijk ook het korte filmpje van de voorzitter van de vereniging en de directeur van de
stichting. En de aankondigingsfilmpjes van de sprekers.

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom
13.45 Keynote speech dr. Kees Biekart,
14.05 Keynote speech dr. Karin Astrid Siegmann,
14.25 Actieve discussie, o.l.v. dagvoorzitter Gerry
14.45 Hoe krijgen we meer jonge deskundigen in de OS
15.00 Pauze
15.30 Workshops:
1. Rol van het bedrijfsleven, door Sophieke Kappers
2. Conflict en migratie, door Jan Reynders
3. Inclusiveness, door Jur Schuurman en Rina Teeuwen-van der Ende
4. Jongeren, hoe krijgen we meer jonge deskundigen in de OS,
door Lise Paaskesen en Annick Schmeddes
16.45 Workshop resultaten, dringende acties
17.30 Afsluiting en Jubileumborrel

Registratie vooraf
Vul in op www.nedworc.org
 uw naam en organisatie (of expertise) zoals u die op uw naambadge wil
 uw workshop voorkeur
 de betaling van € 15, bijv per eenmalige machtiging of banktransfer.

Zegt het voort
We streven naar deelname uit alle gebieden van de OS sector, beleidsmakers, academici,
financiers, aankomend deskundigen, activisten enz. Informeer daarom de mensen uit uw
netwerk over dit symposium.

Restaurant TolHuisTuin
Mocht u na de jubileum-borrel op eigen kosten willen dineren met mensen uit uw netwerk,
reserveer dan ruim vooraf, omdat het restaurant elke vrijdag vol zit.

Contact Info
De Vereniging Nedworc (Nedworc Association): www.nedworc.org,
association@nedworc.org, 033 285 3569. Ook voor Lustrum registratie.
De Stichting Nedworc (Nedworc Foundation): www.nedworcfoundation.nl,
office@nedworcfoundation.nl, 030 693 2912, Bunnik.

