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Geachte collega, relatie,

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Welkom door dagvoorzitter drs. Anne S. de
Jong CMC, voorzitter Ernst Hijmanslezing 2008

16.10 uur

Opening door Prof. Dr. Miel M. Otto, voorzitter
Ooa. Toelichting op het thema ‘Maatschappelijk
Verantwoord Adviseren’ (MVA)

Graag nodigen wij u uit voor de zevende Ernst Hijmanslezing,
dit jaar uitgesproken door een van de invloedrijkste
duurzaamheidsdenkers en -adviseurs van dit moment: prof. dr.
Michael Braungart. Samen met zijn collega William Mc Donough
kreeg Braungart internationale bekendheid door hun Cradle to
Cradle concept. Kern van hun benadering is dat duurzaamheid
niet alleen moet voorzien in de eigen, huidige noden, maar
tevens toekomstige generaties meer mogelijkheden moet bieden.

16.30 uur

Prijsuitreiking ROA-publicatieprijs en Ooa-vakjuryprijs

16.50 uur

Dankwoord van de winnaars

17.00 uur

Ernst Hijmanslezing, uitgesproken door
Prof. Dr. Michael Braungart: ‘Making a business
out of Social Responsible Consulting’

17.45 uur

Intermezzo

18.30 uur

‘Diner pensant’ met Prof. Dr. Michael Braungart
(op inschrijving)

21.00 uur

Einde

Meer informatie en inschrijven:
www.ernsthijmanslezing.nl

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
Routebeschrijving: zie www.rodehoed.nl

Misverstanden
Het Cradle to Cradle concept heeft in korte tijd sterk ingang
gevonden in de wereld, vooral ook in Nederland. In verschillende
gemeenten is het concept omarmd voor het duurzaam
ontwikkelen van woonwijken of andere projecten. Bedrijven
studeren op mogelijkheden het productieproces volgens de
Cradle to Cradle richtlijnen in te richten. Toch bestaan er ook
nog veel misverstanden. Braungart: “Het gaat ons niet om het
verkleinen van de footprint. Misschien moet die footprint juist
wel groter! Het gaat ook niet om het verminderen van afval, het
gaat om wat je uiteindelijk weer kan met de materialen aan het
eind van de levenscyclus.”

geplaatst wordt. Het is veel meer dan dat. Ik leer bedrijven
hoe ze geld kunnen verdienen door op een andere manier te
produceren.”
Lezen over Cradle to Cradle
Het Cradle to Cradle concept staat beschreven in het
gelijknamige boek (in Nederland uitgebracht met de ondertitel
‘afval = voedsel’). Braungart en Mc Donough introduceerden zo
hun revolutionair nieuwe visie op ontwerpen en produceren.
Inschrijvers voor de Ernst Hijmanslezing krijgen vooraf een
uitgebreid artikel over Cradle to Cradle toegestuurd.
Aan tafel met Braungart
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid aansluitend op de Ernst
Hijmanslezing aan te schuiven aan het diner met Michael
Braungart. Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt. Geef
u daarom snel op, inschrijvingen worden in volgorde van
binnenkomst behandeld. De kosten voor deelname aan het ‘diner
pensant’ met Michael Braungart bedragen ` 125,- excl. 19% BTW.

Ernst Hijmanslezing
‘ M a a t s c h a p p e l i j k V e r a n t w o o r d A d v i s e r e n ’ ( M VA )

Donderdag 20 november 2008
De Rode Hoed, Amsterdam

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 7 november a.s. in ons bezit
te zijn.
Graag ontmoeten wij u op 20 november 2008!

Méér dan duurzaamheid
In zijn Engelstalige lezing zal Braungart ingaan op dit soort
misverstanden en ook op de vaak lastige vertaalslag naar de
praktijk. Anders dan andere jaren zal de lezing een grote mate
van interactie kennen met de zaal. Braungart zal aansluiten
bij de vragen waar organisatieadviseurs tegenaan lopen. Hoe
kunnen zij hun opdrachtgevers het beste adviseren als het
gaat om het duurzaamheidsvraagstuk? Of gaat het om méér
dan duurzaamheid alleen? Braungart: “Ik ben er altijd een
beetje huiverig voor wanneer Cradle to Cradle in de MVO-hoek

Met vriendelijke groet,

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)
Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA)
Miel Otto
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P r a k t i s c h e i n f o r matie

uitnodiging

Ir. Ernst Hijmans (1890 - 1987)

Deelname aan het ‘diner pensant’ met Michael
Braungart is niet kosteloos. Indien u hiervoor inschrijft
ontvangt u een factuur van ` 125,- excl. 19% BTW.
Het aantal dinerplaatsen is beperkt en zal worden
bevestigd op volgorde van binnenkomst. Schrijf u dus
snel in en mis deze unieke kans niet!

Na zijn middelbare school studeerde Ernst Hijmans
werktuigbouwkunde te Delft. Hij richtte in 1922 het
eerste Nederlandse bureau voor bedrijfsorganisatie
op. Geleidelijk aan heeft Hijmans afstand genomen
van de organisatorische problemen van de werkvloer
en legde hij zich toe op wat hij noemde de
taakgeleding, de taaktoewijzing en de taakvervulling
in arbeidsorganisaties. Deze bredere visie op de
wetenschappelijke bedrijfsorganisatie bracht hem in
contact met een aantal niet-technische disciplines,
zoals de bedrijfspsychologie en de bedrijfssociologie.
Hiermee legde Hijmans als pionier de basis voor de
organisatieadvieskunde.

Contactgegevens
Ernst Hijmanslezing
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
Te l e f o o n
Fax
E-mail
Website

033 – 247 34 42
033 – 246 04 70
info@ernsthijmanslezing.nl
w w w. e r n s t h i j m a n s l e z i n g . n l

A anmel den en kosten
De lezing is vrij toegankelijk als u lid bent van de
Ooa, werkzaam bij een bureau van de ROA en/
of persoonlijk bent uitgenodigd door Sioo of De
Baak. Voor niet-leden en -genodigden geldt een
toegangsprijs van ` 75,- excl. 19% BTW.
U kunt tot en met 7 november 2008 kosteloos
annuleren. Indien u afwezig bent en u zich niet voor
deze datum schriftelijk heeft afgemeld, wordt ` 75,bij u in rekening gebracht.

Hoewel de Rode Hoed aan bijna 300 personen ruimte
biedt (150 voor het diner), adviseren wij u zich tijdig
(voor 7 november 2008) aan te melden.

ROA
Meer informatie en inschrijven:
www.ernsthijmanslezing.nl

