
Roundtable  

 

Welkom 

#genderpolicy 

Tilburg, 7 maart 2016 

 
Sustainability in career and care 

 



Programma 

16.00 uur Welkom en opening 

 Prof. Dr. Jaap Paauwe en Dr. Marloes van Engen 

16.15 uur Bending norms 

 Mary Blair-Loy,  professor, UC San Diego 

 Director Center for Research on Gender in the Professions  

16.45 uur Workshops 

 Werk en Mantelzorg 

 Werk en zorgen voor jezelf 

 Werk en zorgen voor kinderen 

18.10 uur Hoe kunnen werk en zorg duurzaam gecombineerd worden? 

Plenaire discussie 

18.30 uur Diner buffet  

 

  



• Dit evenement is 

georganiseerd door 

PMC, CSR, Tranzo, 

Gender Policy en 

TIAS in het kader 

van ‘Gender 

Unlimited’ 

 



Tranzo Wetenschappelijk 

centrum voor zorg en 

welzijn 

 
 

 

#genderpolicy 

Missie: verbinden van 

wetenschap en praktijk 

 

Doel: kennisontwikkeling 

en uitwisseling;  

evidence based werken 

bevorderen 



 

Gezamenlijk initiatief met vijf partners:  

- Tranzo, Tilburg University 

- Dow Chemical Benelux  

- Ascender (Bedrijfspsychologische 
ondersteuning) 

- Netherlands School for Public and 
Occupational Health  

- HumanCapitalCare (Arbodienst) 

 
 Academische Werkplaats Arbeid en 

Gezondheid (AWAG)  

http://www.tilburguniversity.edu/upload/7c81fb21-0f5d-4388-9106-e39699593972_TilbUni_vignet_Tranzo_met_ondertitel_UK_RGB.gif


 Agenda: Tranzo/AWAG 
 

           
• 31 maart: NSPOH/Tranzo Themadag – 

Psychosociale arbeidsbelasting 

• 17 november: Tranzo Zorgsalon – Ondersteunen 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

• Start interfacultair expertisecentrum ‘Gezond 

Werken’ (HR Studies, Tranzo, Reflex, INTERVICT) 

 

• Zie ook onze website: 

• https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-

en-researchgroepen/tranzo/ 



People Management Center 

 

Prominent “HRM 

platform for exchange 

practice and science  

on  

Work, well-being and 

performance” 

 

 

#genderpolicy 



Onze partners 



Advanced Human Resource Program 

• TIAS School for Business and Society 

• Collaboration TIAS and PMC (Tilburg University) 

• Leading program, leading speakers 

• Volwaardig HR Business Partner in Boardroom 

• More Info: www.tias.edu/ahrep of  

• Program Advisor: Chantal Stevels, c.v.stevels@tias.edu 

 

 

http://www.tias.edu/ahrep
mailto:c.v.stevels@tias.edu




Mary Blair-Loy 
Center For Research on 
Gender in the 
Professions, Founding 
Director 

 

 “Bending Gender Norms” 



Programma 

16.00 uur Welkom en opening 

 Prof. Dr. Jaap Paauwe en Dr. Marloes van Engen 

16.15 uur Bending norms 

 Mary Blair-Loy,  professor, UC San Diego 

 Director Center for Research on Gender in the Professions  

16.45 uur Workshops 

 Werk en Mantelzorg 

 Werk en zorgen voor jezelf 

 Werk en zorgen voor kinderen 

18.10 uur Hoe kunnen werk en zorg duurzaam gecombineerd worden? 

Plenaire discussie 

18.30 uur Diner buffet  

 

  



Workshops 

• Mantelzorg 
– Jeanet van Lieshout, Stichting Werk & Mantelzorg 

– Nicolien van Duinen, Renault 

– TZ1 

• Zorgen voor jezelf 
– Helen Mijnarends, Centrum Chronisch ziek en werk 

– Jac van der Klink, TRANZO 

– TZ2 

• Zorgen voor kinderen 
– Claartje Vinkenburg 

– Sander Asma en Jacha van den Dungen, &Samhoud 

– TZ3                   

#genderpolicy 



Brief outline for breakout  

session 

• Short intro by facilitator  

 

• Find examples from participants of how underlying gendered 

norms affect outcomes  

 

• Come up with suggestions for bending norms (brainstorm 

style, think out of the box!) 

– In the media, advertisements etc 

– In talk and other ways we do things in organizations 

– In policies to facilitate combining career and care  

– In HR practices such as performance evaluation 

 

• Prepare to present and sell your ideas and their practical 

implications in the plenary session (Be back at 18.10) 



15 Voettekst van presentatie 



NEWZZZ van het HRS departement 

• Best teacher Award voor Jeske van 

Beurden en Sjanne Marie van den 

Groenendaal 

• University Teaching Qualification 

voor Marinus Verhagen en Marc van 

Veldhoven 

• Blog van Charissa Freese over 

Inclusief HRM voor arbo-online 

•  http://arbo-online.nl/tijd-voor-inclusief-hrm-beleid/ 
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NEWZZZ van het HRS departement 
 

           

• Derde leergang VO academie succesvol afgesloten 

• Op 16 december 2015 is een interactief webinar 

gehouden over inzichten en (beleids)aanbevelingen 

met betrekking tot de Participatiewet. 

• https://tilburgutube.uvt.nl/asset/detail/B1XTIZX8QuUWZWdjcsN6HMMI 

• Sjoerd van der Smissen met  

een goede verdediging  

gepromoveerd 

https://tilburgutube.uvt.nl/asset/detail/B1XTIZX8QuUWZWdjcsN6HMMI


NEWZZZ van het HRS departement 
 

           

• Keynote van Jaap Paauwe over HR analytics bij 

Rijksoverheid 

• Binnenkort alweer de negende editie van AHRP 

• HR Studies op het congres in Sydney! 

 

 

 



NEWZZZ van het HRS departement 

HR studies – Tilburg University 

Like ons op Facebook en volg al ons nieuws op:  
 
 
 
 
 
Of neem eens een kijkje op  
onze website:  
 
 https://www.tilburguniversity.edu
/research/institutes-and-research-
groups/PMC/ 


