
 

Masterclass Digitale Transformatie 2019 

 

Programma 

Dag 1: Hoe toekomstbestending zijn we als organisatie? 

Datum: Donderdag 17 oktober 

Locatie: CoZone Cap Gemini, Reykjavikplein 1, 3543 KA Utrecht 

9:30 – 15:15 uur              Track inhoud ‘Impact digitale samenleving’ 

15:30 – 19:00 uur            Track proces ‘Toets op de missie’ 

Docent: Loren Roosendaal, trendwatcher digitale technologie, oprichter en directeur 

van Knowingo. Loren is gepassioneerd om organisaties te helpen hun nieuwe digitale 

uitdagingen te begrijpen en aan te pakken, en gebruikt zijn ervaring op het gebied 

van digitale transformatie om organisaties potentiële risico’s te laten omzetten in 

kansen. 

Dag 2: Zijn we wel klaar voor de digitale transformatie? 

Nieuwe datum: Vrijdag 1 november (De sessie op donderdag 14 november komt te 

vervallen) 

Locatie: TIAS Utrecht, Kroonstraat 50, 3511 RC Utrecht 

9:30 – 15:15 uur              Track inhoud ‘Nieuwe activiteiten en processen’ 

15:30 – 20:00 uur            Track proces ‘Exploratie organisatie’ 

Docent: Camilla van de Boom, docent Strategisch Management bij TIAS, 

bedrijfskundige en oprichter van het strategisch adviesbureau Sturrm. Camilla doet 

onderzoek naar hoe organisaties de toekomst vorm kunnen geven 

Dag 3: Wat gaan we bieden aan cliënten en sponsors? 

Datum: Maandag 16 december 

Locatie: PLNT, Langegracht 70, 2312 NV Leiden 

9:30 – 15:15 uur             Track inhoud ‘Nieuwe verbindingen creëren’ 

15:30 – 20:00 uur           Track proces ‘Exploratie propositie’ 

Docent: Toni Sfirtsis, expert op het gebied van Strategic Innovation & Future 

Leadership, werkzaam bij TIAS en Universiteit Antwerpen. Gedurende de afgelopen 

20 jaar werkte hij als consultant voor diverse organisaties, waar hij zich bezighield 

met uitdagingen op het gebied van strategieontwikkeling en implementatie. 



 

Dag 4: Hoe organiseren en ontwikkelen we ons digitaal? 

Datum: Donderdag 6 februari 

Locatie: Probiblio, Hoofddorp 

 9:30 – 15:15 uur            Track inhoud ‘Nieuwe organisaties en capabilities’ 

15:30 – 20:00 uur           Track proces ‘Transformatie agenda’ 

Docent: Camilla van de Boom, docent Strategisch Management bij TIAS, 

bedrijfskundige en oprichter van het strategisch adviesbureau Sturrm. Camilla doet 

onderzoek naar hoe organisaties de toekomst vorm kunnen geven 

De tijden en locaties zijn onder voorbehoud. 

 

 


