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STATE  OF  THE  SUSTAINABIL ITY  PROFESS ION  2019

PROGRAMMA

State of the Sustainability

Profession 2019

14 :00  -  15 :30  

Koop  j e  t i cket  op :  ht tps : / /www . t i cketkantoor .nl / shop /SUS -SOP -2019

AANMELDEN?

Op veler verzoek vindt ook dit jaar de intervisiebijeenkomst State of the

Sustainability Profession weer plaats op 10 september in Amsterdam. Dit is hét

evenement exclusief voor en door de MVO/duurzaamheid professional die zichzelf

en binnen het vakgebied wil blijven ontwikkelen. Met de centrale vraag: hoe borg ik

duurzaamheid effectief in mijn organisatie. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen

in de praktijk? Daarnaast geeft de State of the Profession ons jaarlijks inzicht in o.a.:

hoe we het doen, wat we willen en kunnen, hoeveel we verdienen, wat onze

volgende stap wordt. Ook nieuwsgierig naar de verandering sinds 2018? 

Schrijf je nu in! 

 

Carola Wijdoogen, MVO manager van het Jaar 2014 en auteur van het boek MVO Doe

Je Zo, en Elfrieke Van Galen delen samen met alle generaties MVO managers van het

Jaar en andere zeer ervaren maar ook aanstormende talenten hun expertise en

ervaringen. Met uitdagende peer-to-peer learning workshops en een aansluitende

netwerkborrel wordt gelegenheid geboden voor je eigen leervraag en voor het

leggen van nieuwe contacten. Kortom, dit is een evenement om niet te missen voor

elke MVO/Duurzaamheid professional!

Inloop13 :00  -  14 :00

Pauze met hapjes15 :30  -  16 :00

Workshops 

(o.a. effectieve borging)

16 :00  -  17 :00

Plenaire afsluiting18 :00  -  18 :15

Netwerkborrel18 :15  -  20 :00
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Workshops 

(o.a. ontwikkeling in het vak)

16 :00  -  18 :00

De 2019 enquête voor MVO/Duurzaamheid professionals volgt later dit jaar. Als je je

hebt aangemeld voor de State of the Sustainability Profession 2019 ontvang je deze

automatisch in je inbox. Natuurlijk mag deze enquete ook door MVO/Duurzaamheid

professionals ingevuld worden die niet in de mogelijkheid zijn om deel te nemen

aan het evenement, graag zelfs!

Vragen ?  Mai l  naar  s ta teo f thepro fess ion@gmai l .com
 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/SUS-SOP-2019

