
State 
of 

 Leadership 
War on Talent?

Staan we aan de vooravond van een ‘War on Talent’?  
Belanden organisaties in een grote concurrentieslag met elkaar om het schaarse talent aan zich te binden? 

  
De eerstkomende ‘State of Leadership’, op woensdag 12 december in Paushuize te Utrecht, kiest een totaal andere insteek:  

er is geen krapte aan talent, maar juist een overmaat. Een enorm reservoir dus van onbenut talent: 
in de arbeidsmarkt, binnen organisaties en teams, en vooral ook in onszelf.  

De vraag is: hoe kunnen we dat talent detecteren en exploiteren?



De ‘State of Leadership’ met als thema ‘War on Talent’  

op 12 december begint met twee korte lezingen: 
 

eerst komt de Nederlandse top-expert op het gebied van talentmanagement  
prof. dr. Lidewey van der Sluis aan het woord. De titel van haar sessie is: ‘Talent in overvloed’; 

·         Daarna volgt een lezing van de Vlaamse wetenschapper prof. Katrien Fransen die in talrijke landen 
 onderzoek deed naar deze vragen: ‘Hoe benut je leiderschapstalent in je team? Wat maakt een ‘winning team’?

 Na deze inspirerende aftrap volgen vier interactieve werksessies,  
waarin experts op het gebied van talent(ontwikkeling) hun gelouterde ervaringen en inzichten met u delen.  

U kunt daarbij  een keuze maken uit een van de vier volgende sessies: 

De overvloed aan maatschappelijk talent 
Door jongerenimam Yassin Elforkani en  
topadvocaat/coach mr. Khalid Kasem 

 
De bekende Amsterdamse iman Yassin Elforkani 
en advocaat en ‘etnisch headhunter’ Khalid Kasem 
werken dagelijks met maatschappelijk talent en 
maken zich hard voor een meer multiculturele 
arbeidsmarkt. Welke kansen zien zij? 
 

 
 
Talentontwikkeling in organisaties 
Door innovator Jempi Moens en  
de talentvolle Julie Moens 

 
Samen met zijn talentvolle dochter Julie belicht 
Jempi Moens de organisatiekant van talent -
ontwikkeling. Hoe kun je in netwerken samen -
werken en nieuwe producten en diensten maken? 
Hoe kun je het creatieve proces in je eigen organisatie 
stimuleren? Ook gaat hij in op de vraag hoe organi-
saties op creatieve wijze nieuw talent aan zich 
kunnen binden.  

‘Oud en jong’ talent 
Door onderzoeker en inspirator Stephan Fellinger 
 

 
Er is een immens onbenut potentieel in vrijwel alle 
organisaties. Juist door oudere en jonge professionals 
aan elkaar te koppelen ontstaan over en weer enorme 
mogelijkheden. Stephan Fellinger vertelt vanuit zijn 
eigen ervaringen wat oud en jong van elkaar kunnen 
leren. Hoe kun je het beste halen uit deze twee 
werelden? 

 
Het talent van de talentontwikkelaar 
Door regisseur en docent Koen Jantzen, samen met 
 jong acteertalent Kaz Schonebeek en Jip van den Dool 

 
Koen Jantzen is Nederlands acteur, regisseur en docent 
die tot 2016 artistiek leider was van de Vooropleiding 
theater De Noorderlingen. Deze kleine school heeft 
talrijk Nederlands toptalent tot bloei gebracht, onder 
wie bijvoorbeeld de actrice Halina Reijn. Koen 
reflecteert op speelse wijzeop (zijn) meesterschap, zijn 
eigen groei en op de cruciale en leerzame momenten 
van talentontwikkeling.

State of Leadership 
War on Talent? 
 
Woensdag  
12 december 2018 
Paushuize, Utrecht 
 
Programma 
13.00 uur    ontvangst en inlooplunch 
13.45 uur    welkom en opening door 
                     drs. Chris Giebels  
14.00 uur    plenaire sessie door  
                     prof. dr. Lidewey van der 
                     Sluis en prof. Katrien 
                     Fransen 
15.30 uur    verdiepingssessies 
17.00 uur    plenaire afsluiting 
17.30 uur    borrel

Ja, ik kom graag

https://academievoorleiderschap.nl/aanmelden-lezing/



