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Prof. dr. ir. A.J.C. de Leeuw
Ton de Leeuw studeerde elektrotechniek aan de TU
Eindhoven. In 1974 promoveerde hij op het proefschrift:
"Systeemleer en Organisatiekunde". Ton doceerde aan de
faculteiten Bedrijfskunde te Eindhoven en Delft en nam
intensief deel aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma's in
de bedrijfskunde. Hij was enkele jaren als lid van het College
van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven
ondermeer belast met de portefeuilles planning en personeel.
Na zijn benoeming tot hoogleraar in Groningen werd hij decaan
van de faculteit Bedrijfskunde. Daarnaast vervulde hij vele functies in het
maatschappelijk leven. Onder meer was hij voorzitter van het bestuur van de
Hanzegroep (vervoerssector) en lid van verscheidene adviescommissies in de
zorgsector. Het expliciteren van grenzen is een rode draad in zijn loopbaan.

Prof. dr. E.J.G. Vosselman
Ed Vosselman is hoogleraar bedrijfseconomie, in het bijzonder
accounting en control, aan de faculteit der economische
wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
Hij leidt onderzoek naar onder andere planning en control,
innovaties in management accounting en control systemen en
naar de inrichting van langdurige uitbestedingsrelaties. Hij heeft
de eindverantwoordelijkheid voor de postdoctorale opleiding tot
registercontroller en vervult diverse bestuurlijke taken. Hij
publiceerde in diverse internationale tijdschriften, waaronder Accounting,
Organizations and Society, Management Accounting Research, Journal of
Organisational Change Management en Advances in Management Accounting.

Prof. dr. J. Strikwerda
Hans Strikwerda is een expert in het herstructureren van
internationale en complexe organisaties, alsmede het
(her)definiëren van hun corporate strategie.
Hij heeft een enorme ervaring in het operationaliseren van
fundamentele veranderingsprocessen binnen organisaties, maar
ook met het vertalen van het belang en de impact van
veranderende marktstructuren, technologieën en klantbehoeften
voor organisaties. In deze hoedanigheid werkt hij nauw samen met
board level executives. Als Fellow aan het Nolan Norton Institute,
verricht hij onderzoek naar onder andere interne governance vraagstukken en
diverse andere bedrijfskundige onderwerpen. Als hoogleraar is hij verbonden aan de
economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam en publiceert hij met
regelmaat. Zo heeft hij het boek Shared Service centra geschreven.
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Lector ir. M.E.D.A. Nota
Mark-Erik Nota is als Associate Professor/Lector: Facility
Management verbonden aan het Consortium van Hogescholen
en het “European Master Program”.
Als zelfstandig interim-manager en adviseur is hij actief op het
gebied van business development en het implementeren van
veranderprocessen met name op het terrein van de facilitaire
dienstverlening veelal in de gezondheidszorg. Mark-Erik heeft
veel gepubliceerd op facilitair gebied o.a. Gestandaardiseerde
organisatie doorlichtingsmethodiek facilitaire dienstverlening /
facilitaire services. Hij heeft uitgesproken ideeën over de relatie back-office / frontoffice.

Drs. J.A. Bremmers
Joep Bremmers is werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties sinds september 2004 als Algemeen
Directeur gemeenschappelijke diensten. Hij studeerde sociale
geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn loopbaan is
begonnen bij SNV (Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie) waar hij
diverse managementfuncties heeft uitgeoefend, onder andere in
Mali, Ethiopië en Botswana. Vervolgens was hij werkzaam bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken als hoofd Beleid & Ontwikkeling
bij de hoofddirectie P&O. In juni 2001 startte hij bij BZK als
directeur Informatievoorziening.

Dhr. P. Duivenvoorden Msc FM
Pieter Duivenvoorden is werkzaam als Teamleider Huisvesting
bij ISC. ( Het Informatie Service Cooperatie: de ICT aanbodorganisatie voor de Politie). Hij volgde de opleiding HBO Facility
Management aan de Hogeschool Diedenoort en de Masters
opleiding Facility Management aan de Hogeschool Saxion te
Deventer, waarvoor in de laatste fase onderzoek is gedaan naar
de haalbaarheid van het SSC-concept voor ISC. Hij begon zijn
loopbaan als Hoofd interne dienst in de gezondheidszorg,
vervolgens was hij werkzaam als hoofd facilitaire zaken van de Rabobank West
Friesland Oosten verantwoordelijk voor de opzet van een nieuw te vormen afdeling
Facilitaire Zaken. In maart 2003 ging hij voor ISC werken en is hij verantwoordelijk
voor de huisvesting van 1500 medewerkers over 7 locaties in Nederland.

