
Parallelsessies 

1.  Governance en nieuwe businessmodellen: 
digitalisering van burger en bestuur? 

Wat betekent een digitaliserende samenleving voor 
democratie, rechtstaat en openbaar bestuur? 
Spreker: Eric Janse de Jonge, expert staats- en 
bestuursrecht. Ex-CDA senator Eerste Kamer, 
voormalig gedeputeerde Provinciale Staten Brabant, 
ambassadeur Binnenstedelijke Logistiek. 
Sessieleiding:  Miriam Oosterwijk-Keulers, gemeente-
secretaris en algemeen directeur Gemeente Tiel. 

2.  Nieuwe businessmodellen in gebiedsontwikkeling 
en (meervoudig) ruimtegebruik 

De gebundelde kansen van rood (stenen), zwart (asfalt), 
blauw (water), wit (energie) en groen. 
Spreker: Cees Anton de Vries, architect, ruimtelijk 
ontwikkelaar en procesbegeleider innovatie in 
ruimte; directeur Origame. Co-referent: Ben Spiering, 
projectdirecteur Getijdencentrale Brouwersdam. 
Sessieleiding: Han de Wit, strateeg en business 
developer Ingenieursbureau Tauw. 

3.  Kansen voor de zorg: innovatie en nieuwe 
businessmodellen in het sociaal domein

Sociale innovatie in uitvoering: nieuw 
ondernemerschap in de zorgpraktijk. 
Spreker: Suzan van de Pas, lector Sociale Innovatie en 
Ondernemerschap Hogeschool Leiden en De Haagse 
Hogeschool. 
Sessieleiding: Hans Hoekstra, docent Strategisch 
Management, Faculteit Business, Finance & Marketing, 
De Haagse Hogeschool.

4.  Van bezit naar gebruik: ondernemerschap in de 
circulaire economie 

Kringlopen sluiten: van lampen naar licht - we kopen 
geen producten, we kopen functies. Wat is het 
businessmodel en wat betekent het voor de relatie 
tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur? 
Spreker: Jacco Buisman, algemeen directeur 
Ingenieursbureau Movares.
Sessieleiding: Ruben Verbaan, manager Business 
Development Dura Vermeer.

5.  Kansen voor corporaties: nieuwe  businessmodellen 
rond  energie, wonen en zorg

De mogelijkheden en kansen van functiecombinaties 
als nieuw businessmodel voor corporaties.
Spreker: Cees Oosterwijk, voorzitter Raad van 
Commissarissen woningbouwcorporatie Uwoon. 
Sessieleiding: Leander van der Voet,  Fimble Facility 
Information Management.

6.  Burgerparticipatie in de deeleconomie:  
‘wij doen het zelf’

Het aantal initiatieven in de deeleconomie neemt 
enorm toe. Een overzicht met ‘lessons learned’.
Spreker: Harmen van Sprang, co-founder shareNL, 
het Nederlandse kennis- en netwerkplatform voor 
de deeleconomie. Tevens mede-initiatiefnemer van 
Amsterdam Sharing City. 
Sessieleiding: Rolien Blanken, docent-onderzoeker 
Faculteit Business Finance & Marketing, De Haagse 
Hogeschool. 

Economie en samenleving veranderen in razend tempo. We kopen, verkopen en handelen steeds vaker via 
internet: de I(nfo)-conomy. Er ontwikkelt zich een deeleconomie: de ‘We-Conomy’ waarin toegang (delen 
of ruilen) belangrijker is dan bezit. Ook de C-conomy wint aan gewicht: aandacht voor circulaire stromen, 
het sluiten van kringlopen het en hergebruik van grondstoffen (‘cradle to cradle’). Volgens Jeremy Rifkin, 
Amerikaans strateeg en futuroloog, staan we aan de vooravond van de ‘zero marginal cost society’ – 
gedreven door 3D printing en het ‘Internet of Things’. Rifkin noemt het de Vierde Industriële Revolutie. Jan 
Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universeit, spreekt van een Verandering van Tijdperk: 
‘Nederland kantelt’.

‘Je ziet het pas als je het door hebt’ is het thema van dit seminar over nieuwe businessmodellen en 
nieuwe economie. Gerenommeerde gastsprekers schetsen de veranderingen die gaande zijn. Inzoemend 
op vragen als: wat betekenen veranderingen in de economie voor het bedrijfsleven en de toekomst van 
bedrijven? Hoe kan het onderwijs anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst? Hoe verhouden 
burger en bestuur, lokaal en centraal zich tot elkaar? - ‘doe het zelf?’, ‘doe het ter plekke?’. Rode draad is 
concretisering vanuit een handelingsperspectief: wat betekenen de veranderingen voor jou, wat heb je er 
aan en waar liggen de nieuwe kansen?

UITNODIGING SEMINAR

Programma
15.30 uur  Ontvangst

16.00 uur  Aanvang en opening door de dagvoorzitter, Marjet Rutten, directeur Constructief 

16.10 uur  Welkomstwoord door Simone Fredriksz,  
directeur Faculteit Business, Finance & Marketing, De Haagse Hogeschool

16.15 uur   Lezing ‘Je ziet het pas als je het door hebt - vrij naar Cruijff ’ door Gertrud Blauwhof,  
lector Innoverend Ondernemen,  

16.40 uur - 17.40 uur  Keynote speakers   
•  Adjiedj Bakas, Megatrends in economie en samenleving  

Adjiedj is trendwatcher en auteur van bestsellers als Megatrends Nederland, World 
Megatrends en De toekomst van de gezondheid. Van zijn hand is ook Het einde van de 
privacy, Megatrends E-business, Internetveiligheid en Digitale Identiteit – over thema’s 
als ‘Internet & cloud computing als groeimarkten’ en ‘Nieuwe verdienmodellen door 
algoritmen en business analytics’.  
Bakas is uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke trendwatchers van de 21e eeuw.

  •  Maurits Kreijveld, Hoe organisaties winnaars kunnen worden in een digitale wereld 
Maurits is futuroloog en ‘ICT-watcher’. Hij is auteur van Samen Slimmer – over de 
‘wisdom of the crowds’, en van De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor 
innoveren in een digitaliserende wereld. Kreijveld neemt u mee in de wereld van nieuwe 
verdienmodellen: platformen, appstores en de impact van nieuwe technieken als 
3D-printing, sensoren en Big Data. De plug&play organisatie.  

17.45 - 18.30 uur ‘Food for thought’ – lichte maaltijd met tijd voor gesprek 

18.35 - 19.35 uur  Parallelsessies 

19.45 uur  Afronding door de dagvoorzitter en gelegenheid tot netwerken 

20.30 uur Einde 

De deelnemers bestaan uit bedrijven, docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in nieuwe business 
opportunities en daar kennis van willen nemen door middel van praktijkvoorbeelden en -ervaringen.
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7. 3D printen: de ‘doe het ter plekke’ economie
De ‘zero-marginal cost economy’: door de combinatie 
van 3D ontwerpen en 3D printen (Additive Manufacturing 
- AM) kost een extra exemplaar van een stoel of een huis 
steeds minder en wordt repareren steeds makkelijker. 
Iedereen kan een ‘maker’ worden. Een schoolvoorbeeld 
van ‘disruptive innovation’.
Spreker: Bas Luiting, Redesign Factory, expert circulaire 
economie & 3D printen, partner MVO Nederland.  
Sessieleiding: Léon Koeleman, docent Werktuigbouw-
kunde, Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, 
De Haagse Hogeschool. 

8.  Internet of Things; from Big Promise to Real Solutions 
that will change our live 

Smart Cities, Smart Citizens, Internet of Things, de Vierde 
Industriële Revolutie?
Spreker: Titia Houwing, consultant Internet of Things bij 
telecommunicatie- en ICT bedrijf KPN, schetst nieuwe 
wegen en uitdagingen. 
Sessieleiding: Stéfan Ellenbroek, Manager Centre of 
Expertise Cyber Security, De Haagse Hogeschool. 

9.  Strategie en nieuwe businessmodellen:  
Lego Serious Play –  een ‘doe-sessie’ met als doel 
nieuwe businessmodellen te concretiseren 

Strategie en nieuwe businessmodellen gevisualiseerd en 
gecommuniceerd met bouwsteentjes.
Spreker: Michel  Cloosterman, internationaal trainer en 
facilitator Lego Serious Play.  
Sessieleiding: Menno Lammers, innovatie-expert en 
business developer.

10.  Circulaire verdienmodellen: worden modemerken 
grondstofverwerkers?

De mode-industrie is een van de meest vervuilende 
industrieën op aarde. Nieuwe verdienmodellen worden 
noodzakelijk: van take-make-waste productie naar [Re]
Design-[Re]Make-[Re]Use.
Spreker: Veerle Luiting, concept developer duurzame 
mode, voormalig student European Studies aan 
De Haagse Hogeschool.
Sessieleiding: Egbert Willekes, docent-onderzoeker 
Faculteit Business Finance & Marketing, De Haagse 
Hogeschool. 

Aanmelden

Toegang is vrij. U kunt zich aanmelden via het 
aanmeldformulier. Hierop kunt u uw voorkeur voor 
de parallelsessie aangeven. 

Voor evt. vragen kunt u een bericht sturen aan 
N.vanderVoort-Remkes@hhs.nl. 

Het seminar wordt georganiseerd door het Lectoraat 
Innoverend Ondernemen en vormt de afronding van 
het onderzoeksprogramma van het lectoraat.  

https://fd8.formdesk.com/dehaagsehogeschool/lectoraat-io-nederland-kantelt
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