'Strategische Informatie vanuit FM'
12 juni 2020 Openingsseminar
13:00 - 15:00 | Live via YouTube
Op 12 juni 2020 vindt in het kader van de jaarlijkse onderzoeksagenda van Ifmec Research &
Innovation het digitale Openingsseminar plaats, met als thema 'Strategische Informatie
vanuit FM'
Bent u er ook digitaal bij?
Meld u aan door een mail te sturen naar ifmec@Ifmec.nl

Programma
13:00 – 13:05
13:05 – 13:15
13:15 – 13:35

14:10 – 14:15
14:15 – 14:20

Opening door Leo Laanen
Inleiding door Ed Vosselman
Koos Wagensveld: Lector Modern Finance and Control aan de HAN
Meervoudige waardecreatie, circulaire businessmodellen en de rol
van FM
Vragen n.a.v. presentatie
Pallas Agterberg: Directeur Strategie Alliander
Strategie en de nieuwe rol van FM
Vragen n.a.v. presentatie
Jorn van der Velde, onderzoeker Hanzehogeschool Groningen:
onderwijssector
Janiek de Vries, onderzoeker Haagse Hogeschool: zorgsector
Afsluiting 1e deel door Leo Laanen

14:30 – 15:00

2e deel: Interactieve onderzoekspanels

13:35 – 13:40
13:40 – 14:00
14:00 – 14:05
14:05 – 14:10

Informatie Sprekers
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Pallas Agterberg – Directeur Strategie bij Alliander
Pallas Agterberg (1963) is afgestudeerd in sociale wetenschappen,
informatiemanagement, bedrijfskunde en als beeldend kunstenaar
aan de kunstacademie. Na een start als consultant, werkte zij
tussen 1995 en 2005 als interim manager op het gebied van
organisatieverandering en business development. Sinds 2001
werkt zij in de energiesector, waarvan sinds 2008 als directeur
Strategie voor Alliander.
Zij is voorzitter van het bestuur van de stichting Oneplanet
Research, lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, lid van
Raad van Commissarissen van Alliander AG, en van diverse adviesraden bij universiteiten,
bedrijfsleven en overheid.
Zij houdt zich bezig met de toekomst van energie, door de maatschappelijke transformatie –
in gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit – voorop te stellen.

Koos Wagensveld – Lector Modern Finance and Control aan de HAN
Koos Wagensveld werkt sinds 2014 als lector Financial Control aan
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vanuit het
lectoraat houdt hij zich bezig met thema’s als duurzaamheid,
circulaire economie en integrated control en reporting. Daarvoor
was/is hij ruim 27 jaar werkzaam als universitair docent Accounting
aan zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 2006) als de
Radboud Universiteit Nijmegen (vanaf 2006).
Vanuit zijn rol als leading lector van de Academie Financieel
Economisch Management is Koos Academic Director van de master
Circulaire Economie (de enige in Nederland) en geeft hij leiding aan
het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW). In het CMW wordt vanuit het lectoraat
Financial Control en associate lectoraat Financial Ethics, via de minor en de master Circulaire
Economie, via de Talent Academy en in diverse projecten gewerkt aan de
toekomstbestendigheid van organisaties in de HAN regio.
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Jorn van der Velde – Afstudeerder Hanzehogeschool
Onderzoek naar strategische informatie binnen de onderwijssector
Ons onderwijs staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven:
het onderwijs is niet klaar voor de toekomst, er zijn teruglopende
leerlingenaantallen en lerarentekorten zorgen voor grote problemen.
Ik onderzoek welke informatie uit het operationele proces
strategische waarde heeft voor schoolbesturen bij het oplossen van
deze vraagstukken en bij het behalen van hun visie op de toekomst.
Daarnaast bekijk ik welke rol FM hierin kan gaan spelen.

Janiek de Vries – Afstudeerder Haagse Hogeschool
Onderzoek naar strategische informatie in relatie tot de
duurzaamheidstransitie binnen de zorgsector
Het facilitaire vakgebied heeft een aangetoonde strategische rol
binnen de duurzaamheidstransitie en ook binnen de zorgsector brengt
dit een nieuwe strategische informatiebehoefte met zich mee. Welke
informatie is er nodig om een organisatie goed te kunnen besturen op
het gebied van duurzaamheid, wat wil het bestuur weten en wat is er
mogelijk? Door inzicht te verkrijgen in de strategische
informatiebehoefte kan facility management optimaal bijdragen aan de
duurzaamheidstransitie van Nederlandse ziekenhuizen.

