
	  
	  
Adjiedj Bakas, trendwatcher, schrijver en spreker 

Adjiedj Bakas schrijft boeken, geeft lezingen en is een veelgevraagd gast in de media. Hij leidt zijn de 

eigen trendpraktijk en benut eigen onderzoek en dat van verschillende andere (inter)nationale 

partners en partijen. Hij geeft ook gastcolleges op universiteiten en hogescholen in o.a. Nederland, 

Sjanghai, Londen, Suriname en Brazilië 

 

Drs. Wim Davidse, toekomstverteller 

Drs Wim Davidse is toekomstverteller en strategisch prestatie-adviseur. Hij gelooft heilig in de vitale 

mix van energiek ondernemen en aanstekelijk werkgeverschap en de essentiële rol van flexibiliteit 

(zonder flexibiliteit geen zekerheid!). 

 

Tom Haak, directeur en oprichter HR Trend Institute en partner bij Crunchr 

Tom Haak heeft een brede ervaring in diverse HR managementfuncties. Voordat hij HR Trend 

Institute oprichtte, was hij global HR directeur bij ARCADIS. Tom Haak is met name geïnteresseerd in 

het ontwikkelen en inzetten van innovatieve oplossingen gericht op HR binnen grote organisaties. 

 

Corné van der Linde, oprichter en adviseur bij het onafhankelijke adviesbureau Labor Redimo 

Corné van der Linde is oprichter en adviseur bij het onafhankelijke adviesbureau Labor Redimo. Labor 

Redimo helpt organisaties bij het verbeteren van de werving van personeel (vast en flex).  

 

Dr. mr. Karin Manuel lector HRM bij het NCOI en eigenaar adviespraktijk MMCT 

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse 

organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van 

succes in de muziek business. Momenteel is zij lector HRM bij het NCOI en heeft zij een eigen 

adviespraktijk, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en Strategisch HRM.   

 

Prof. dr. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar, kroonlid van de SER en HR-adviseur 

Aukje Nauta adviseert bedrijven en instellingen over diverse HR-onderwerpen, zoals inzetbaarheid, 

arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. Ze publiceert, spreekt 

en doceert regelmatig over deze thema’s. Ze schreef onder meer het boek Tango op de werkvloer, 

een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. 

 

Mr. Tjako Streefland, directeur Taxpartners 

Mr Tjako Streefland is fiscaal jurist, en directeur van Taxpartners. Naast zijn fiscale advieswerk, is hij 

vaste columnist bij Accountancy Vanmorgen. 

 

 

 



Farid Tabarki, oprichter Studio Zeitgeist 

Farid Tabarki is de oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de 

(Europese) tijdsgeest. Farid presenteert daarnaast TV-programma's zoals MTV Coolpolitics en Durf te 

Denken, van Socrates tot Sartre. Als medeoprichter van The Finishing School ondersteunt hij toptalent 

uit overheden en bedrijven om zich breder te ontwikkelen. 

 

Mr. Jan Henk van der Velden, Wijn & Stael advocaten 

Mr. Jan-Henk van der Velden, Partner bij Wijn & Stael advocaten en auteur van het boek ‘Iedereen 

liegt , maar ik niet’. (2011 A.W.Bruna Uitgevers B.V. isbn 9789400500525) 

 

Prof. dr. mr. Leo Witvliet, hoogleraar interim management Business Universtiteit Nijenrode 

Prof. Dr. Mr. Leo Witvliet werd in 2009 benoemd als hoogleraar Interim Management aan 

de Business Universiteit Nijenrode  Daarnaast zette hij samen met o.a. prof. dr. Arie de 

Ruijter het Instituut Interventie Management op. Hij typeert zijn werk als het verbinding 

leggen tussen de kennis die verkregen wordt vanuit pure klassieke wetenschap en de 

kennis die aanwezig is de dagelijkse praktijk. 

 

Inititiefnemer: Brainnet met directeuren en schrijvers  

Arno Lugthart en Drs. Tjebbe van Oostenbruggen 

 


