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GrootZwolle verbindt leiders die waarde creëren en waarde waarderen. Niewsgierige ondernemers en 
bestuurders die op zoek zijn naar inhoudelijke verrijking en diepgang op uiteenlopende terreinen. Mensen die 
elkaar inspireren met kennis en ervaring, en met een vernieuwende kijk op zaken. En mensen die begrijpen dat 
de uitdagingen van nu voor organisaties én de regio in nieuwe vormen van organiseren en leren ligt. 

De wereld verandert in een exponentieel tempo. De transformaties die plaatsvinden worden gevoed 
door complexe, wereldwijde megatrends die de manier waarop we werken en leven hervormen. Het 
betreffen omvangrijke sociale, economische, politieke, klimatologische en technologische veranderingen. 
Ook dit jaar laten we ons voeden en inspireren over de veranderingen in de wereld van morgen. We 
zetten verschillende aspecten op een rij en verkennen met elkaar de invloed op het maatschappelijke, 
economische en commerciële landschap in Nederland en onze regio. Welke gevolgen hebben zij voor 
onze  organisaties, klanten, medewerkers en wat vraagt dit van ons leiderschap? We werpen een blik op de 
toekomst en scherpen ons beeld voor de dag van morgen.

‘“Our world is changing everywhere, radically, very fast and in multiple intersecting ways 
that lend themselves to constant surprises. There is now no place to hide 

from the turbulence, the challenges and the uncertainties.”
- Thierry Malleret

DONDERDAG 25 MAART 2021,
19.00 - 21.00 UUR, ONLINE
Een filosofisch perspectief
Daan Roovers
Daan Roovers is een Nederlandse filosofe en 
docente publieksfilosofie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Eind maart 2019 werd ze 
denker des Vaderlands. Ze spreekt en schrijft 
onder meer over onderwijs, opvoeding, 
ethische dilemma’s, politiek, drogredenen, 
(geestelijke) gezondheidszorg, feminisme, 
media, journalistiek, cultuur, muziek en 
stedelijke ontwikkeling. 

We hebben haar gevraagd een reflectie op 
deze tijd te geven, met aandacht voor politiek, 
vertrouwen, polarisatie, influencers en (sociale) 
media.

DONDERDAG 27 MEI 2021,
17.00 - 21.00 UUR, LOCATIE VOLGT 
Digitale transformaties en society 4.0  
Bob de Wit
Prof. dr. Bob de Wit is hoogleraar Strategisch 
Leiderschap aan Nyenrode Business 

Universiteit en directeur van Strategy Works, 
een Rotterdams adviesbureau dat al ruim 20 
jaar actief is in strategie ontwikkeling. Hij is 
een veel gevraagd spreker op het gebied van 
“Digitale Transformatie”, 
We bevinden ons momenteel aan de 
vooravond van een maatschappelijke 
revolutie, waarin de regels opnieuw worden 
bepaald en de maatschappij opnieuw wordt 
ingericht.
Verschillende technologieën zorgen voor 
grote veranderingen in alle onderdelen van 
de economie en de maatschappij: sectoren 
transformeren, er ontstaan nieuwe business 
modellen, en nieuwe spelers komen en gaan.

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021,
17.00 - 21.00 UUR, LOCATIE VOLGT
Een politiek perspectief
Pieter Omtzigt (onder voorbehoud) 
Pieter Omtzigt is een Nederlands politicus. Hij 
is namens het Christen-Democratisch Appèl 
(CDA) sinds 2003, met een korte onderbreking 
in 2010, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Omtzigt houdt zich in het parlement 
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bezig met onder andere pensioenen, 
belastingen, het nieuwe zorgstelsel, 
vernieuwing van de sociale zekerheid en 
buitenlandse zaken. 

MASTERCLASS ON TOUR
SEPTEMBER 2021
Informatie en bestemming volgen zo snel als 
mogelijk. 

DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021,
17.00 - 21.00 UUR, LOCATIE VOLGT
Leefomgeving en werkgeluk 
Martijn Burger
De lezingenreeks wordt dit jaar afgesloten met 
Martijn Burger, associate professor industriele 
en regionale economie (binnen Toegepaste 
Economie) en Academic Director van de 
Erasmus Happiness Economics Research 
Organisation (EHERO). Zijn onderzoek focust 
zich op de gelukseconomie, stedelijke en 
regionale economie, inclusief geluksgeografie, 
locatiebeslissingen van internationale 
ondernemingen en institutionele en sociale 
voorwaarden voor economische ontwikkeling. 

Het Erasmus Happiness Economics Research 
Organisation (EHERO) is koploper op het 
gebied van geluksonderzoek. EHERO 
combineert geluksonderzoek en fundamenteel 
economisch onderzoek. Resultaten kunnen 
worden gebruikt voor het maken van beter 
geïnformeerde keuzes, zowel op individueel 
niveau als op beleidsniveau bij overheid en 
bedrijfsleven. 

We laten ons bijpraten over de actuele 
inzichten rondom geluk en de economie. Hoe 
komen we met elkaar tot een waarde(n)volle 
wereld?
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Verrijking op topniveau
GrootZwolle gaat verder waar andere netwerken ophouden. Bij GrootZwolle ligt het accent op 
meer dan netwerken alleen. Het betekent verrijking, niet alleen op zakelijk niveau, maar vooral 
ook persoonlijk. Binnen GrootZwolle zoeken influentials en bestuurders van grote bedrijven 
en instellingen elkaar op en delen de behoefte aan het verbreden van kennis en persoonlijke 
ontwikkeling. Niet alleen door het uitwisselen van ervaringen, ook door het vinden van verdieping: 
algemeen, zakelijk en soms ook spiritueel. Verrijking op ieder niveau!

Masteravonden 
Verdiepen, verbinden en verbreden. Het zijn de belangrijkste uitgangspunten voor onzze 
ontmoetingen. 

Contactgegevens
Het algemene contactadres van GrootZwolle is grootzwolle@gmail.com. Dit is tevens het 
e-mailadres voor aanvullende informatie over de bijeenkomten en voor aan- of afmeldingen. 


