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Klaar voor ‘The Big Refresh’? Op vrijdag 14 september bieden we een dag vol 

actuashots en infosessies rond verschillende thema’s. Zoals deze sessie over 

het Global Human capital rapport. 

Het jaarlijkse “Human Capital Trends” rapport van Deloitte  rapport brengt in 2018 een ingrijpende 
verschuiving naar voor waar leiders wereldwijd mee worden geconfronteerd: de snelle opkomst van 
de “social entreprise”. Deze verschuiving weerspiegelt het toenemende belang van sociaal kapitaal in 
het vormgeven van het doel van een organisatie, in de relaties met belanghebbenden, en in het 
beïnvloeden van succes of mislukking.  
 
Deze interactieve en innovatieve masterclass focust op de uitkomst van het Human Capital Trends 
rapport, geclusterd rond 4 thema’s: "De kracht van het individu respecteren", " Het 
leiderschapsvacuüm vullen", "Technologie als basis voor duurzame groei" en "De symfonische C-
suite". 
 

Spreker 

Yves Van Durme is een Partner binnen de Belgische Consulting afdeling van Deloitte. Hij is 
gespecialiseerd in leiderschaps- en organisatieontwikkeling en talent- en HR-strategie, binnen de 
context van business transformaties. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant, project- en 
programmamanager voor Human Capital projecten voor verschillende Europese, Japanse, 
Amerikaanse en Belgische multinationals en KMO's.  
 
Annelies Verbruggen is Director binnen de Belgische Consulting afdeling van Deloitte. Zij is 

gespecialiseerd in het begeleiden van klanten in organisatie-transformaties, met een sterke focus op 

integraties, overnames en herstructureringen. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring als consultant, 

programma-manager en coach voor verschillende bedrijven in de private en publieke sector. 

 

 



Informatie en inschrijvingen 

Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere 

updates. Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big 

Refresh terug vindt. 

 

Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de update ‘Acceleratie van circulaire 

economie dankzij nieuwe financierings- en business modellen’. 

 

Inschrijven vóór 11 september. Nog vragen? Stuur een mailtje naar team netwerking. 

 

https://www.voka.be/activiteiten/big-refresh-de-grote-najaarsupdate
mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh

