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Prof. dr. ir. Jan rotmans 
is hoogleraar transitiemanagement 
aan de Erasmus Universiteit en schreef 
recentelijk In het oog van de orkaan -  
Nederland in transitie. Rotmans is 
een maatschappelijk gedreven weten-
schapper op het gebied van global 

change modellering, duurzame ontwikkeling en systeem-
innovaties met een uitgesproken mening.  

Prof. dr. Arjan van den born 
is hoogleraar Creative Entrepreneur-
ship (Tilburg). Hij promoveerde op de 
succesfactoren van zelfstandig onder- 
nemers en doet veel onderzoek naar 
deze sterk groeiende groep in Neder- 
land. Recent schreef hij het boek  

The Fuzzy Firm waarin hij helder uitlegt hoe organisaties 
veranderen naar fluïde netwerken.

mevr. drs. Tica Peeman 
is directeur/eigenaar van trainings- 
bureau VIStrainingen. Ze traint mensen 
in leidinggeven, communicatie en per-
soonlijk leiderschap en geeft lezingen 
en masterclasses over Nieuw Leider-
schap. Haar meest recente boek is 

Nieuwe leiders gevonden - De essentie en dagelijkse 
praktijk van het nieuwe leiderschap.

Ir. Wiebe Draijer 
is sinds 2012 voorzitter en Kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad. 
Daarvoor was hij directeur Benelux van 
adviesbureau McKinsey. Draijer was 
lid van het Innovatieplatform van over-
heid en deskundigen, dat innovatie en  
ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren.

Kamran Ullah 
is de dagvoorzitter van dit seminar.  
Ullah is journalist en eindredacteur  
van Telegraaf TV. Hij studeerde bestuurs- 
kunde, was onder meer voorzitter  
van de Nationale Jeugdraad en radio-  
presentator voor WNL.  

Jury ZiPconomy Scriptieprijs 
De jury van de ZiPconomy Scriptieprijs 
bestaat uit  Linde Gonggrijp (directeur  
FNV Zelfstandigen en lid SER), Ronald 
Dekker (arbeidseconoom bij Reflect, 
Tilburg University), Maurits Derksen  
(directeur HRM Alliander) en Peter  
Boerman (eindredacteur Management-
Team).

Organisaties zijn aan het transformeren. Gevoed door 
economische trends en door de individualisering van de 
arbeidsmarkt. Het vraagt om flexibiliteit, lenigheid en  
leiderschap:

Flexibel organiseren, lenig meebewegen. Dat wordt verwacht  
van organisaties en van individuen. Werken in netwerken. 
Een mix van ‘vast en flex’. Open systemen, met vloeiende 
en effectieve in- en uitstroom van talent.

Het vraagt ook om leiderschap. Binnen organisaties, bij 
individuen. Leiders die richting geven, die duidelijkheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte durven te geven.  En onder- 
nemende professionals die hun vak verstaan en  het lef 
hebben om verantwoordelijkheid te pakken. 

Tijdens het seminar worden deze thema’s belicht vanuit 
allerlei dimensies: wetenschap, praktijk, onderzoek,  
jongeren. Via korte, krachtige presentaties. Voor u, maar 
zeker ook met u. Dialoog en discussie. Met ruimte voor 
jong talent: de drie genomineerden voor de ZiPconomy 
Scriptieprijs.

Een interactief programma met visionaire sprekers over 
nieuwe organisaties en leiderschap, verhalen en ervaringen 
uit de praktijk, een deskundige jury en enthousiaste  
studenten. Inzichten vanuit verschillend perspectief,  
vanuit verschillende generaties. Met de toekomst, over de 
toekomst. 
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TrAnSITIe | prof. Jan Rotmans

leIDerSchAP | Tica Peeman

orgAnISeren | prof. Arjan van den Born

PrAKTIJK | Paneldiscussie: Het nieuwe organiseren en nieuwe kijken op flex

onDerZoeK | ZiPconomy Scriptieprijs

reFlecTIe | Wiebe Draijer

conTAcT | Netwerkbreak

conTAcT | Feestelijke afsluiting en netwerkborrel (vanaf 18:30 uur)

oPenIng | Kamran Ullah

Onze samenleving kantelt. Van centraal naar decentraal, van top-down naar bottom-up en van 
verticaal naar horizontaal. Oude structuren en instituties staan onder druk. De gebruikelijk reactie -  
het aanpassen van de bestaande systeemorde - lijdt alleen maar tot verstarring. Wat nodig is,  
is een radicale systeemvernieuwing. Nieuwe spelregels, nieuwe spelers en dus een nieuw spel.

Het is tijd voor ander, nieuw leiderschap. Authenticiteit. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. 
Sturen op visie en resultaten in plaats van op inhoud. Dat is vaak prachtig. En valt niet altijd mee. 
Tica legt uit wat dit behelst en wat het van je vraagt. Ze doet dat vanuit haar expertise op dit onder-
werp en haar persoonlijke ervaringen als leider van haar organisatie.

Lijnorganisaties transformeren naar fluïde netwerken. De projectorganisatie wordt de norm.  
Wat  betekent dat voor organisaties, én professionals? Hoe ontwikkel je netwerken? Wat is de rol 
van HR en Inkoop bij de inhuur en inzet van externen? Dat vraagt om visie, een innovatief HRM- 
systeem en Goed Opdrachtgeverschap. 

Dagvoorzitter Kamran Ullah opent het seminar om 14:30 uur.

-   Bram Bosveld, oprichter van StudentenWerk. Luis in de pels van de traditionele uitzendbranche, 
winnaar van talrijke prijzen rond leiderschap, innovatie en groei. 

-   Gertje van Roessel, Regiocoach Buurtzorg. Hèt voorbeeld in Nederland van een nieuwe  
(zorg)organisatie die – met veel succes - de regie weer teruggaf aan de professionals.

-   Marc Henselmans, manager External Staffing ABN Amro, over de nieuwe strategie van ABN Amro 
als het gaat om het werven, selecteren en binden van externe professionals. 

Drie genomineerde masters voor de ZiPconomy Scriptieprijs presenteren elk hun onderzoek  
naar aspecten van flexibilisering van de kenniseconomie. Ze gaan over hun onderzoek en  
conclusies in gesprek met de jury en de zaal. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt! 

Wiebe Draijer (voorzitter SER) blikt terug op het seminar.
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LOCATIE  

Ser gebouw 
Bezuidenhoutseweg 60  
2594 AW  
Den Haag

DOELGROEP 
•  Directeuren/managers verantwoordelijk voor de  

strategie rond HR, recruitment en talentontwikkeling. 
•   Managers (business/HR/inkoop) die binnen  

organisaties betrokken zijn bij het organiseren van  
flexibiliteit en/of de inzet van interim professionals. 

•  Managers die veel werken met hybride teams van  
vast en flex.  

DEELNAMEKOSTEN 
De deelnamekosten bedragen € 135,- (excl. btw), inclusief 
consumpties en afsluitende netwerkborrel. 

U ontvangt achteraf een e-book over het seminar. 

Voor studenten geldt een kortingsregeling, voor hen  
bedragen de kosten slechts € 35,- (excl. btw). 

AANMELDEN 
I www.zipconomy.nl/agenda/seminar
E info@zipconomy.nl 

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en  
factuur. Een week voor aanvang van het seminar sturen 
wij u een herinnering en een routebeschrijving. 

ORGANISATIE 
Dit seminar en de scriptieprijs worden georganiseerd door 
het onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy. ZiPconomy 
brengt eigenzinnige meningen over de kenniseconomie, 
flexibilisering & de markt voor interim professionals bij  
elkaar. Online en offline. 

Met de jaarlijkse scriptieprijs wil ZiPconomy kwalitatief 
onderzoek stimuleren en studenten betrekken bij de dis-
cussies en ideeënvorming over de kenniseconomie, de 
flexibilisering van arbeid, organisaties en de arbeidsmarkt. 

MEER INFORMATIE
Hugo-Jan Ruts hugojanruts@zipconomy.nl
Patricia Becker patriciabecker@zipconomy.nl  

Hoofdsponsor:

Sponsors:

DonDerDAg 21 november 2013
Ontvangst vanaf 13.30 uur. Het inhoudelijke programma van het 
seminar loopt van 14.30 tot 18.30 uur. Aansluitend: netwerkborrel.

Mediapartners:
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