© WALTER KALLENBACH

10
TOP

SPREKER

Business Club lezing 2018
Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en redacteur/econoom bij
Nieuwsuur. De afgelopen jaren was hij regelmatig te zien bij RTL-Z, De Wereld Draait Door, Jinek, Pauw, EenVandaag,
RTL Late Night en andere nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Samen met Speakers Academy® presenteert Mathijs
Bouman zeven onderwerpen waar hij zich momenteel in verdiept en waar hij graag over komt vertellen. Twee ingrediënten
brengt Mathijs in elk geval mee: harde feiten en een gezonde dosis humor.

1/
BITCOIN-BUBBEL?
DAT HEBBEN WE EERDER GEZIEN!

De techguru’s zien de bitcoin als het betaalmiddel van de
toekomst. Speculanten lopen daar vast op vooruit en drijven
de koers op tot ongekende hoogtes. Wie het een zeepbel
durft te noemen, wordt weggezet als een zwartkijker die
de beleggingskans van de eeuw mist. Hoogste tijd voor een
nuchtere, economische blik. Is de bitcoin wel zo handig
als betaalmiddel? Zijn de voordelen (anoniem, decentraal,
internationaal) misschien ook juist nadelen? En lijken de
beleggers in cryptomunt niet verdacht veel op de speculanten
tijdens de Amsterdamse windhandel in 1720? Wie de rol van
de bitcoin in de moderne economie wil begrijpen moet eerst
snappen wat geld is, hoe het gemaakt en gebruikt wordt, en
waarom de centrale bank bestaat. Mathijs Bouman neemt u
graag mee in een monetaire reis door heden en verleden van de
financiële zeepbel.

2/
WAAROM NEDERLAND HET BESTE
LAND TER WERELD IS. (NOU JA, BIJNA)

Dat Nederland vaak aardig scoort op de internationale
ranglijstjes is bekend. Maar waar staat Nederland als we
de belangrijkste lijstjes bij elkaar optellen? Op de tweede
plaats, net achter Zwitserland, maar ruim vóór landen
als Noorwegen, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.
Waarom doen wij het zo goed? Een inspirerende lezing over
de oersterke punten van de BV Nederland. En ook over onze
zwaktes. Want alleen als we daar aan werken kunnen we
misschien Zwitserland ooit inhalen.
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3/
FLEX OF VAST: NAAR EEN NIEUWE
ARBEIDSMARKT

Het is een puinhoop op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vaste
banen, uitzendconstructies, payrollers, nulurencontracten,
zzp’ers, het loopt allemaal door elkaar. De een werkt in een
gouden kooi van ontslagbescherming, de ander sappelt van
flexcontract naar flexcontract. Werkgevers durven nauwelijks
meer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, vakbonden
weigeren te praten over modernisering van de arbeidsmarkt en
de overheid probeert veel, maar krijgt weinig voor elkaar. Kan dat
beter? Jazeker. In Denemarken pakken ze het vast-flex-dilemma
heel anders aan, met veel succes. Juist nu de economie aantrekt
en vacatures al moeilijker vervulbaar zijn, moet Nederland de
Deense lessen leren. Mathijs Bouman over de arbeidsmarkt
toekomst en de keuzes die we nu moeten maken.

4/
DE ROBOT: HANDIGE HULP OF
BANENVERSLINDER?

Wordt het massawerkloosheid of luilekkerland? De
voorspellingen over een toekomst met robots op de werkvloer
lopen nogal uiteen. Wie er gelijk krijgt is niet zozeer een
technische vraag, maar vooral een economische. Wat is de
invloed van deze revolutionaire technologische vernieuwing op
de economie en op ons werk? Voor het antwoord moeten we
niet alleen in de toekomst turen, maar ook naar het verleden
kijken. Een lezing over robots en unieke cijfers over de
robotisering van Nederland. Maar ook over de zaagmolen op
de Zaanse Schans, Robinson Crusoe en Boer zoekt Vrouw. O
ja, Mathijs Bouman neemt zijn twee eigen robots ook mee.
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5/
DE ECONOMIE VAN
ETHIEK EN MORAAL

Foute bankiers, sjoemelende autofabrikanten, scherp aan de
wind zeilende accountants en geldbeluste medicijnfabrikanten
en politici zonder moreel kompas. Heeft in zo’n wereld
ethiek nog waarde? Nou zeker wel! Want juist eerlijkheid en
rechtschapenheid laat een economie goed draaien. Daarom
in deze interactieve lezing een pleidooi voor ethisch handelen
door iedereen in het bedrijfsleven, zonder de moralistische
praatjes. Mathijs Bouman zal u proberen te overtuigen met
behulp van stokoude economen, hypermoderne speltheorie en
een experiment met echt geld. Misschien gaat u wel naar huis
met 50 euro? Eerlijk gewonnen. Of toch oneerlijk?

6/
ONZE ECONOMIE IN 2018

Na jaren van crisis gaat het weer crescendo met de
Nederlandse economie. De groei valt telkens hoger uit dan
verwacht, de werkloosheid daalt sneller en ondernemers zijn
optimistischer dan ooit. Waarom gaat Nederland opeens weer
aan top in Europa? Is deze hoogconjunctuur bestendig of gaan
we binnenkort weer een recessie in? En vooral: hoe moeten
ondernemers en bedrijven reageren op al het goede nieuws?

7/
LANG LEVE DE REGIO!

In de grote stad, daar gebeurt het. In de Randstad moet je zijn.
Maar Nederland is groter dan Amsterdam en Rotterdam En
vooral ook: veel interessanter. Mathijs Bouman vertelt graag
over de Nederlandse economie, maar ook over de economie
van uw regio. Door die twee naast en over elkaar te leggen
krijgen we inzicht in de sterktes en zwaktes van de regionale
economie en het lokale bedrijfsleven. Hoe staat het ervoor in
Drenthe, in de Achterhoek, op Walcheren of in de Hoeksche
Waard? En hoe gaat het in uw regio?
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