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 Programma Jong & Ambitieus 

 
13.30 – 14.00 uur  Ontvangst, kennismaken  
 

14.00 – 15.00 uur  Samenwerken in teams – Het beste naar boven laten 
halen in jezelf en elkaar (iScreen) 

 

Drs. Ellen Janssen, iScreen 

A&O psycholoog 

Gezien de grote hoeveelheid tijd die mensen op het werk doorbrengen, vind ik het 
belangrijk dat mensen hier plezier in hebben. Vanuit deze overtuiging ben ik 
organisatiepsycholoog geworden. Ik word enthousiast van het toepassen van mijn 
psychologische en HR kennis in organisaties en ik treed graag op als adviseur en sparring 
partner. Ik verzorg trainingen en teamsessies, maar heb daarnaast ook graag één-op-één 
contact met mensen, bijvoorbeeld in coaching trajecten. In het werk vind ik het leuk om 
onderzoek en praktijk met elkaar te combineren: ik ben ervan overtuigd dat we met deze 
combinatie ‘best of both worlds’ kunnen creëren. 

Drs. Cathelijne de Ridder-Olderaan, iScreen  

Senior A&O psycholoog/adviseur 

Senior Arbeids- & Organisatiepsycholoog bij iScreen 
Na ruim 20 jaar ervaring in technisch gerelateerde branches als HR manager en HR 
businesspartner gewerkt te hebben besloten om die ervaring in te zetten in huidige werk. 
Sinds mei 2019 dus aan de slag bij iScreen. Ik werkte echter al sinds 2005 al met iScreen 
samen. Voor diverse doeleinden maar altijd vanuit optimalisatie  en verbinding voor mens en 
organisatie. Verder ben ik getrouwd, heb 4 kinderen en een prachtige Rhodesian Ridgeback!  

 

 
15.00 – 15.20 uur Pauze 

 

15.20 – 16.15 uur Het team als basis voor duurzame inzetbaarheid (VIT) 
 

Sandra Engelbertink, VIT 
Mede initiatiefnemer VIT, managing consultant 

Sandra is bekwaam binnen alle aspecten van het HR vakgebied en is specialist 
t.a.v. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en (preventie)ziekteverzuim. Naast het ontwikkelen 
en implementeren van vitaliteitsprogramma’s binnen een divers klantenportfolio ligt haar 
kracht bij het adviseren, begeleiden en het geven van training en workshops. Volgens Sandra 
moet aandacht voor vitaliteit altijd mogen! Haar streven is om bedrijven competent te 
maken in het uitvoeren van goed werkgeverschap, zodat er een toekomstbestendige en 
gezonde organisatie staat waar mensen vitaal, met plezier en betrokkenheid werken 



 
16.15 – 17.00 uur Circulair – Groene – steden van de toekomst -  

“toekomst is reeds begonnen“ 
 

Wim van Ginkel, Hoveniersbedrijf De Koninklijke Ginkel Groep 
Directeur, Koninklijke Ginkel Groep 
 
Wim van Ginkel – 1960 –  directeur – eigenaar Koninklijke Ginkel Groep  

Vierde generatie in een familie bedrijf. Vijfde is in aantocht! In 2020 zijn we 117 jaar in de 
markt. Nu werken we vanuit zes locaties met circa 225 medewerkers. Duurzaam Vergroenen 
is onze pay-off al 10 jaar. In 2019 een sociaal bedrijf gestart onder de vlag van de KGG. Het 
heet Rosa Novum. 
 

 

17.00 – 17.30 uur Creative Valley, “het nieuwe werken!” 
 

Nick Lettink, YNNO 
Workplace strategist 
 
Nick Lettink, is adviseur bij YNNO en gespecialiseerd in de analyse van 

werkstijlen, conceptontwikkeling, mensgerichte huisvesting en nieuwe manieren van werken. 
Hij wordt gedreven door zijn passie voor de invloed van de omgeving op het gedrag, 
gezondheid en de gemoedstoestand van mensen. Met zijn actieve en open houding deelt hij 
zijn kennis op gebied van conceptontwikkeling en werkplekontwikkeling en inspireert hij in 
diverse organisaties en (academische) kennisgroepen. 

 
17.30 – 18.30 uur  Rondleiding Creative Valley Afsluiting & 

Netwerkborrel  
 
 
 

 
 

https://fhi.nl/aanmelden-voor-jong-en-ambitieus/

