
Flevum houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de ontwikkeling van netwerkstructuren die een bijdrage
leveren aan de innovatiekracht, wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van vele organisaties. Het delen
van ervaring en het uitwisselen van kennis en inzicht op trends die van invloed zijn op het besturen van een
organisatie zijn naar onze mening cruciaal binnen het moderne ondernemerschap. 

Het Flevum Leaders Network biedt CEO’s, Algemeen Directeuren en DGA’s van middelgrote
bedrijven/organisaties een venster op actuele trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het besturen
van uw organisatie. Door in besloten kring visies op de toekomst en lessons learned uit het verleden met elkaar
te delen wordt voor deelnemers een enorme waarde gecreëerd. 
Van het Flevum Leaders Network kunt u in 2021 een programma aanbod van 6 kleinschalige events voor
bestuurders van organisaties in het marksegment Small & Medium Business verwachten. Er zullen 
 uiteenlopende onderwerpen worden besproken die raken aan interesses en uitdagingen op het gebied van
innovatie, transformatie en personal leadership.

PROGRAMMA 2021
De Flevum Leaders Network events zullen in het Nederlands gehouden worden.

FLEVUM LEADERS
NETWORK

Jan Christiaan Koenders | Managing Director Toyota Lexus

Door groei, vooruitgang, en verandering is het voor veel bedrijven lastig om de
kern van hun cultuur te behouden. Essentieel is hoe je ervoor kan zorgen dat de
cultuur die een onderneming speciaal maakt, niet verloren gaat in een
bedrijfsstrategie en wellicht zelfs de sleutel kan vormen tot grootschalig succes.
Tijdens deze Virtual Round Table neemt Jan-Christiaan Koenders u mee in het
verhaal van Toyota, wereldwijd het grootste cultureel ‘kleine’ bedrijf. Daarbij gaat
hij specifiek in op hoe de decentrale organisatie, waar ook Louwman & Parqui
onder valt, een succesvolle ondernemersgeest behoudt.
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In 2021 organiseert Flevum nog 4 Virtual Round Tables binnen het Leaders
Network programma. Sprekers en onderwerpen zullen op een later tijdstip
bekend gemaakt worden.

Rutger van Oosten | Algemeen Directeur TKB

Wat doe je op het moment dat je gehackt bent en data mogelijk op straat liggen?
Dergelijke situaties stellen  eisen aan daadkracht en leiderschap van een bestuurder.
Belangen worden nog groter op het moment dat ook jouw klanten blootgesteld
worden aan een cyberdreiging. Rutger van Oosten, Algemeen Directeur van TKB
neemt u mee in zijn transparante en effectieve strategie om een cybersecuritycrisis te
bedwingen. Nu data voor bedrijven steeds essentiëler wordt, en ondernemingen vaak
geen specifieke cybersecurity verantwoordelijke hebben, is leiderschap in dergelijke
situaties cruciaal. Welke ‘lessons learned’ van TKB zijn relevant voor uw business? 
Deze bijeenkomst is kleinschalig, interactief, besloten en persoonlijk. Na de keynote
van Rutger draait de sessie vooral om discussie en interactie. Deze setting biedt
ondernemers, bestuurders en directeuren de mogelijkheid om onderling ervaringen
uit te wisselen en over en weer van elkaar te leren. 
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Wilt u lid worden van het Flevum Leaders Network?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
José Uitenbroek
Director Strategic Alliances
juitenbroek@flevum.nl
+31 (0)6 27 51 51 53

LinkedIn
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