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PRIJSUITREIKING HSP PROFESSIONAL VAN HET JAAR
BUSSUM - De organisatoren van het HSP Congres Nederland hebben de verkiezing van de HSP Professional
van het Jaar in het leven geroepen om de aandacht voor de professionals op dit gebied te vergroten en met
elkaar jaarlijks de werkzaamheden en expertise te vieren. De stemronde van de verkiezing van de HSP
Professional van het Jaar is ten einde en de uitslag wordt bekend gemaakt op het congres op vrijdag 13
oktober in Spant! Bussum. De dag biedt verder een wetenschappelijk programma, 16 workshops, een
Inspiratiemarkt met ook ontspannende activiteiten.
Nominaties
Het publiek kon kandidaten aandragen binnen drie domeinen. Dit leidde tot ruim 40 kandidaten die door de
jury werden getoetst. Uiteindelijk bleven er per categorie vijf kandidaten over, waarop het publiek kon
stemmen. En dat werd massaal gedaan; er zijn ruim 2500 stemmen uitgebracht.
De genomineerden in de categorie Onderwijs & Opvoeding zijn: Xandra van Hooff, Josina Intrabartolo, Floor
van Lier, Janneke van Olphen en Barbara Veer. In de categorie persoonlijke ontwikkeling/welzijn/zorg zijn dat:
Annelyn de Boer, Jolanda Kleiss, Isabelle Lambrecht, Petra van Schaik en Antoine van Staveren. En in de
categorie bedrijfsleven/werk zijn genomineerd: Esther Bergsma, Elke Van Hoof, Esther Kaastra, Barbera
Schouten en Bas van Vugt.
Uitslag
Op het congres zullen drie HSP Professionals worden gehuldigd met een award, en zij ontvangen bovendien
een vakantietegoed voor een retraite in een luxe all-inclusive resort in Italië. Diezelfde prijs gaat ook naar een
van de aanwezige stemmers.
Bezoekers
Het congres richt zich onder meer op professionals in de zorg en het onderwijs, gebieden waar HSP veel
voorkomt, en op HR managers of leidinggevenden in het bedrijfsleven. Na deze dag kunnen zij hoogsensitiviteit
bij werknemers beter signaleren en hen helpen de kracht ervan te benutten. HSP-ers zelf of ouders van hoogsensitieve kinderen leren hoe ze het beste met de eigenschap kunnen omgaan en de kracht ervan kunnen
ervaren.
Het congres is geaccrediteerd door NIP A&O | A&G en gevalideerd in Registerleraar met 6 RU.
Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.hspcongres.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie of aanvragen voor een interview kunt u contact opnemen met
Anke Peters (deCongresbalie) op 06-10165256 of info@decongresbalie.nl.

