Ingrid Duiker
Ingrid onderzoekt, overlegt, en deelt haar kennis,
ervaring en bevindingen, vooral ten behoeve van
de (veranderende) rol van HR in het bereiken van
de organisatiedoelen. Liefst door ad interim mee te
werken, maar ook in de vorm van adviezen, verslagen
en workshops. Met haar managementervaring weet zij
hoe organisaties kunnen zorgen voor gedeelde doelen
en gestage, duurzame (gedrags-)veranderingen.

Wie is....?
Ingrid Duiker is ortho
pedagoog, afgestudeerd in
1992. Aansluitend koos zij
postacademisch voor HRM
en bedrijfsopleidingen. Als
rode draad loopt door haar
werk de vraag hoe mensen
samen de doelstellingen
van de organisatie kunnen
realiseren.

Contact:
Ingrid op LinkedIn
06 42 60 68 70
icduiker@gmail.com

Voor welke vragen
kun je bij Ingrid terecht
• Hoe stellen we ons (strategisch) plan zo op dat we
bereiken wat we willen? Inclusief een visie op de
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze
mensen?
• Hoe kan onze HR-afdeling een analyse maken van
benodigde HR-instrumenten en een samenhangend
meerjarenplan opstellen?
• Hoe kunnen wij onze medewerkers betrekken bij met
maken en uitvoeren van onze plannen?
• Wat moeten wij in ons gedrag veranderen om te zorgen
dat de verandering blijvend is?
• Kun je voor ons een interactieve lezing of workshop
verzorgen over duurzame inzetbaarheid, het nieuwe leren,
de veranderende rol van HR of de gedragsverandering die
nodig is om onze resultaten te behalen?
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Zelfstandig interim professional organisatieontwikkeling en HRM
Kennispartner ADRIBA, VU Amsterdam
Lid Factor Vijf Gezelschap
Plant Start-up Teammanager, Century Aluminum Vlissingen
HR-adviseur, HR Manger en Manager Algemene Zaken, Aluminium Delfzijl en Zeeland Aluminium Company
HR-adviseur, Ingenieursbureau Oranjewoud
Trainer/Coach Organizational Behavior Management, VU Amsterdam
HRM en Bedrijfsopleidingen AOG, Groningen
Studie Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
HBO-Jeugdwelzijnswerk, Fiswerd Leeuwarden
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