
Uitnodiging

‘Werkgeven in een disruptieve omgeving’
Nieuwe opkomende bedrijven en technologieën kunnen bestaande markten totaal 
ontwrichten. Iedereen kent de voorbeelden, maar hoe beïnvloeden deze disrupties het 
werkgeverschap? Oude regels en gebruiken blijken ‘ineens’ te knellen en nieuwe vormen 
van arbeid ontstaan. Wat betekent dat voor werkgeven?

Het programma start om 11.30 (inloop vanaf 11.00 uur)
Het inhoudelijke deel van het congres duurt van 11.30 tot 15.00 uur. De inloop en 
ontvangst met koffie start om 11.00 uur. We sluiten de middag af met een netwerkborrel, 
die rond 15.30 uur eindigt.

Graag nodigen we je uit voor het WENB Jaarcongres 2019, over ‘Werkgeven 
in een disruptieve omgeving’, op vrijdag 7 juni in de ‘LocHal’ bij het station 
van Tilburg. Deze voormalige treinenwerkplaats is prachtig getransformeerd 
in een multifunctionele ontmoetingsplek en onlangs genomineerd als 
‘Gebouw van het Jaar’!

Ingrid Thijssen is CEO van Alliander en voorzitter van de WENB. 
Samen met Reinier Rutjens, directeur WENB, zal zij het congres 
openen.

Matthias de Clercq, voormalig directeur bij Coolblue, zal vertellen 
over zijn ervaringen bij dit succesvolle en disruptief opererende 
bedrijf. Matthias werkt nu voor Nexxworks, een startup die 
bedrijven helpt bij het kick-starten van innovaties.

Thomas Mulder, Executive Director HR VodafoneZiggo en 
bestuurslid van de WENB, neemt ons mee in de uitdagingen 
van zijn dynamische bedrijf en de impact op HR.

AANMELDENAanmelden

https://www.wenb.nl/bijeenkomsten/wenb-jaarcongres-2019


Twee experts van Deloitte, Tessa van den Berg en Hans van der 
Heijden, zullen de HR-praktijk van ‘Werkgeven in een disruptieve 
omgeving’ van verschillende bedrijven duiden. Hoe gaan toon-
aangevende bedrijven om met ‘Werkgeven in een disruptieve 
omgeving’?

Tenslotte sluit een ‘Mystery Guest’ het congres af 
met een bijzonder optreden.

Inspirerende locatie
In de ‘LocHal’, een voormalige treinenwerkplaats, is sinds kort de hypermoderne Openbare 
Bibliotheek van Tilburg gevestigd. Het complex bevindt zich in een oude industriële spoor-
wegomgeving die is ontwikkeld tot een hip uitgaans- en innovatiegebied. Een mooie sym-
bolische plek, waar te zien is hoe disrupties kunnen leiden tot een onverwachte en nieuwe 
toekomst. Onlangs is de ‘LocHal’ genomineerd voor de architectuurprijs ‘Beste Gebouw 
van het Jaar’.

Aanmelden

Aanmelden voor het jaarcongres graag via het e-mailformulier op onze website

Datum, locatie en parkeren
Vrijdag 7 juni 2019, van 11.30 tot 15.30 uur.
Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG in Tilburg.

De ‘LocHal’ ligt vlak naast Tilburg CS, dus we adviseren om met het openbaar vervoer te 
komen. 

De parkeergarages P1 en P2 bevinden zich op zo’n 10 minuten loopafstand.

Plan je reis vanaf de website van de ‘LocHal’

https://www.wenb.nl/bijeenkomsten/wenb-jaarcongres-2019
https://www.lochal.nl/bereikbaarheid

