
 
 

 
 
 
 
 

 Pagina 1 van 3 
 
 Torenallee 20  5617BC Eindhoven 

085-7825655 | info@hrtz.nl | www.hrtz.nl 

“LUNCH & LEARN”, EEN SEMINAR IN 4 DELEN 

DE GASTSPREKERS  

 

Deel 1: HR en de voorbereiding op de toekomst 
Dinsdag 23 februari 2021, 12:00 uur – 13:00 uur 
 

Mark Simons, sr. pensioenadviseur VDSD B.V. en Clercx Liebau assurantiën B.V.  
Met ruim 32 jaar praktijkervaring in pensioenadvies en communicatie is Mark in staat 
om een complexe materie als pensioen goed en boeiend onder de aandacht te 
brengen. Mark neemt u mee waarom en hoe het pensioenlandschap vanaf 2022 
drastisch gaat veranderen. U krijgt ook inzicht hoe u hierop al in 2021 kunt inspelen.  
VDSD B.V en Clercx Liebau assurantiën B.V. maken beiden deel uit van de You Sure 
organisatie. 
 

 
Lieke de Jong, State of Excellence –  Interim Human Resource Management 
Met meer dan 25 jaar werkervaring in het bedrijfsleven in diverse functies in 
Management en Human Resources, is Lieke sinds 2009 actief als zelfstandig Senior 
HR Manager. Lieke vervult opdrachten bij organisaties die veelal in het teken staan 
van organisatieontwikkeling, strategisch HR-beleid en (cultuur-) 
veranderingstrajecten. 
 
 

 
Sander Potters is verbonden aan InventiveNL 
Als subsidieconsultant helpt Sander bedrijven met het vinden en aanvragen van 
subsidies. Dit door continue projecten van klanten te matchen met bestaande en 
aankomende subsidieregelingen. Als consultant neemt hij het aanvraagproces uit 
handen waardoor klanten volledig ontzorgd worden.  
Op het gebied van human resources biedt de overheid subsidies t.b.v. het 
toekomstbestendig maken van organisaties. InventiveNL als landelijke subsidie 
partner is specialist op het gebied van juist deze subsidiemogelijkheden. 

 
 

Deel 2: HR en (samen-)werken 
Dinsdag 16 maart 2021, 12:00 uur – 13:00 uur 

 
Mark Wilde, Procesverbeteraar en KPI expert bij iPM Partners. 

U wilt het maximale uit uw organisatie halen. Maar de waan van de dag regeert, 
medewerkers en afdelingen werken langs elkaar heen en de focus ligt te weinig op 
klanten. Hoe bereikt u de resultaten die u wilt? Welke sturingsinformatie helpt 
daarbij? Hoe prikkelt u medewerkers  om samen te werken aan een betere 
organisatie? iPM is autoriteit op het gebied van prestatiemanagement. Wij helpen u 
uw resultaten blijvend te verbeteren, uw klanten beter te bedienen en meer uit uw 
mensen te halen. Wij werken samen met u aan daadwerkelijke prestatieverbetering. 

 
Jos Luypaers, Partner, trainer en coach bij bureau W2 Insight. 
Als directie wil je niet alleen dat je goede medewerkers in je bedrijf hebt. Je wilt ook 
dat mensen en teams optimaal samenwerken, duidelijk communiceren, persoonlijk 
leiderschap laten zien en betrokken en gemotiveerd zijn. 
Met zijn bureau W2 Insight is Jos al ruim 20 jaar met deze thema’s in de weer om 
organisaties te helpen een cultuur te creëren waar ‘afspreken’ en ‘aanspreken’ 
normaal zijn en medewerkers volledig zijn ‘aangehaakt’ bij de missie en visie van de 
organisatie. 
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Deel 3: HR en vitaliteit 
Dinsdag 6 april 2021, 12:00 uur – 13:00 uur 
 

Marjan Afman, A&O deskundige bij Zorg van de Zaak. 
Het afgelopen jaar heeft Marjan zich o.a. bezig gehouden met het adviseren van de 
werkgevers bij hun Corona vraagstukken, dit zowel op individueel niveau als op 
organisatieniveau. Onderwerpen als veilig (thuis)werken, verbinding houden,  
bore-out voorkomen, inzetbaarheid en breinvriendelijk werken komen daarbij 
veelvuldig aan de orde. 
 
 

 
Sandra Dobbelsteen, Eigenaar Wake Up To Life – Vitaal Ondernemen Coach 
De afgelopen jaren focust Sandra zich op vitaal ondernemerschap en de impact van 
vitaliteit en gezondheid op alles aspecten van leven en werken.  
Specifiek voor directies, ondernemers en leidinggevenden legt zij in haar 
programma’s de focus op fitheid, productiviteit, flexibiliteit, alertheid en het telkens 
kunnen maken van de juiste beslissingen.  
Impact en resultaat zijn de twee pijlers van waaruit Sandra werkt. 
 

 
 

Deel 4: HR en robotisering / automatisering 
Dinsdag 20 april 2021, 12:00 uur – 13:00 uur 

 
Jeroen Vervoort, IT-auditor bij Joanknecht te Eindhoven. 
Jeroen houdt zich bezig met het adviseren over en toepassen van technologische 
ontwikkelingen op het snijvlak van Business en ICT. Daarbij vindt hij het belangrijk de 
daadwerkelijke vraag te identificeren en de juiste oplossingen te implementeren. 
Met zijn IT-services team voegt hij zo waarde toe voor ondernemers en hun 
ondernemingen. Het IT-services team werkt daarbij o.a. met de volgende 
ontwikkelingen: data-analyse, datavisualisatie, process mining en robotisering (RPA). 

 
 
Lonney Geris, HR businesspartner bij Joanknecht te Eindhoven. 
Lonney is HR manager op maat en coacht in haar rol ondernemers, directieleden en 
leidinggevenden op het gebied van HR gerelateerde vraagstukken. Denk aan 
leiderschaps-/verandertrajecten, organisatiestructuren en –inrichting en het vertalen 
en borgen van strategische organisatiedoelen naar afdelings- en individuele doelen.  
Mensen in beweging brengen en sterker maken is Lonney’s missie.  
 

 

 
Mr. Eugène Ong, partner van Claassen Advocaten te Eindhoven. 
Eugène heeft meer dan 30 jaren ervaring als advocaat en daarvan heeft hij zich de 
laatste 20 jaar steeds meer ontpopt als de “juridische huisarts” van de MKB-
ondernemer. In die hoedanigheid heeft hij veel arbeidsrechtelijke zaken behandeld 
en omdat hij zelf ook ondernemer is, weet hij dat voor een MKB-ondernemer de 
zakelijke afloop van een kwestie telt. Vandaar dat zijn uitgangspunt is: “regelen als 
het kan, procederen als het moet”.   
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De organisatoren 
 
 

Over HRTZ: 
HRTZ is een collectief van professionals en experts dat u op het brede gebied van 
HR met raad en daad ondersteunt om uw HR organisatie te optimaliseren en naar 
een hoger plan te brengen. U bent zo in staat een organisatie te bouwen die ook op 
HR gebied toekomstbestendig is, waardoor belangrijke risico’s geminimaliseerd 
worden. 
 
 
Over Joanknecht: 
Bij Joanknecht maken we de ondernemer en diens onderneming beter in elke 
levens- en ondernemersfase. We leveren een uitgebreid pakket aan diensten 
waarmee ondernemers hun volgende stap kunnen bepalen en met zekerheid ook 
kunnen zetten. Van IT tot accountancy, van HR tot belastingadvies. We bekijken 
organisatievraagstukken vanuit een multidisciplinaire blik. En dat doen we altijd 
samen, want samen maken we toekomst. 
 


