
MASTERCLASS 

TICKETS KOSTEN €275,-

 (€199,- TOT 7 AUGUSTUS)

 EN ZIJN VERKRIJGBAAR VIA

WWW.OWNPOWER.NL/MASTERCLASS

REIS LICHT 
IN TIJDEN 
VAN 

PROF. DR. IR. JAN ROTMANS 

Hoogleraar transitiekunde Erasmus Universiteit 

DICK HORDIJK 

CEO Agrifirm 

PIETER DE GEUS

CEO Sanquin Plasma Products 

MET:

7 SEPTEMBER 2017

15.00 - 19.00 UUR

IN B. AMSTERDAM

TRANSITIE

Voor leiders die 
toe zijn aan een 

fundamentele stap 
in de cultuur- ontwikkeling van 

hun organisatie

http://www.ownpower.nl/masterclass


Veel organisaties staan voor de uitdaging om 

een fundamentele shift te maken met hun 

bedrijfscultuur. Een cultuur die adaptief is, 

waar resultaten gehaald worden, waarin 

iedereen mee doet, in connectie met 

omgeving, die de duurzaamheidstoets 

doorstaat én meer werkplezier biedt. Hoe 

zorg je als leider dat jouw organisatie deze 

beweging maakt? 

Prof.dr.ir. Jan Rotmans weet de grote 

maatschappelijke systemen haarfijn te duiden 

en geeft ons handvatten voor zowel strategie 

als dagelijks handelen. Waarom moeten we 

lichter gaan reizen in deze tijden van transitie 

en wat brengt ons dat? 

Masterclass Reis licht in tijden van transitie 

met o.a. Prof.dr.ir. Jan Rotmans

Jan Rotmans is hoogleraar
transitiekunde en internationale 

autoriteit op het gebied van 
transities & duurzaamheid. 

Oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda 

en Nederland Kantelt. Onderzoekt 

niet alleen de kanteling van de 

samenleving, maar probeert daar 

ook actief aan bij te dragen. 

Professor en progressor, friskijker 

en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

CEO Dick Hordijk van Agrifirm heeft inmiddels ruime ervaring met 

cultuurverandering en deelt deze. Net als Pieter de Geus, CEO van Sanquin 

Plasma Products. Centraal staat het loskomen van detailsturing en ontwikkelen 

van leiderschap nieuwe stijl: inspirerend richting geven en actieve bijdrage 

door iedereen middels accountability. 

Zo net na de zomer zitten we veelal vol plannen. Daarom bieden we juist nu 

inspiratie én concrete ervaringen in de vorm van deze masterclass van een 

middag, kort en krachtig, afgerond met een netwerkborrel zodat we onze 

eigen ervaringen en ons eigen zoeken kunnen toetsen met gelijkgestemden. 

Centraal staat het visionair denken van Jan Rotmans en zijn uitspraak: reis 

licht in tijden van transitie en heb vertrouwen.  

OWNPOWER ORGANISEERT DEZE MASTERCLASS IN SAMENWERKING MET BUSINESS CONTACT

TICKETS VIA 
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http://www.ownpower.nl/masterclass

