Programma NINTES-experience 19 april 2006:
Cultuur & diversiteit: meer waarde door meer waarden!
14.30 uur Welkom door dagvoorzitter de heer mr Paul Nouwen

Cultuur & diversiteit zijn steeds belangrijker stuwers van verandering in onze
samenleving. De sterk toegenomen culturele diversiteit zorgt voor een belangrijke
impuls in de verandering van de vraag naar producten en diensten. Onze cultuur
verandert sterk onder invloed van (de integratie van) nieuwe culturen, maar ook door
de toegenomen communicatie en intensieve uitwisseling met andere culturen. Dit
veranderingsproces in (de samenstelling van) de samenleving mist zijn uitwerking niet
in de organisatie van de onderneming of de overheid, waar een toenemende diversiteit
de cultuur verandert, verandering stimuleert, onzekerheid genereert, maar ook kansen
biedt. Hoe gaan we in onze verantwoordelijkheid binnen de organisatie waarin wij
actief zijn, hiermee om? Hoe creëren we door diversiteit meer waarde? Wat vraagt dit
van ons als toekomstig bestuurder?
14.45 – Plenair; inleiding
15.40 uur De heer M. (Michel) De Bosschere, President Nashuatec/NRG Benelux en Senior Vice President
Ricoh Company Ltd.
15.40 – De heer drs A.F. (Ab) van der Touw, Directeur Customer Integrated Services, Siemens Nederland en
16.30 uur voorzitter ambassadeursnetwerk diversiteit, over kansen door diversiteit voor nieuwe deelnemers
16.30 – Statements:
16.45 uur De heer A. (Adem) Kumcu, adviseur kennisvalorisatie Universiteit van Utrecht, over innovatie in
verschillende culturen
De heer ir M. (Mohamed) el Achkar (Change Manager Diversity TPG Post) dialoog over de betekenis
van diversiteit voor ons persoonlijk en in ons professionele leven
De heer Dr. D.(Dick) De Ruijter, medeauteur van MARGINAAL OF MODERN? Bestuurlijk advies
inzake burgerschap onder migranten in Rotterdam; wie voelt zich verantwoordelijk voor de stad en
wat is jouw bijdrage aan de doorbraak van het culturele glazen plafond?
16.45 –
17.00 uur
17.00 – Discussie in subgroep I
18.30 uur

18.30 19.00 uur
19.00 21.00 uur

Pauze

Discussie in subgroep II

Discussie in subgroep III

Borrel
Diner met
de heer W. Kooijman, directeur HRM KLM

