- Persbericht -

Jeanine Hennis-Plasschaert genomineerd
voor de Derde Dinsdag Award
Amsterdam, 20 november - Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert
is genomineerd voor de Derde Dinsdag Award, een prijs die jaarlijks vanuit de
Big Improvement Day wordt uitgereikt aan de meest ondernemende persoon
uit de publieke sector. Een persoon die staat voor nieuwe initiatieven, denkt in
oplossingen en voor wie samenwerking en kennisdeling centraal staat.
Gisteren werden in het Amsterdamse Conservatorium Hotel de
genomineerden voor de Derde Dinsdag Award 2014 bekend gemaakt.

Ook Leon van Halder (secretaris-generaal van volksgezondheid, welzijn en sport),
Korrie Louwes (wethouder arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie
Rotterdam) en Henk Kool (wethouder sociale zaken, werkgelegenheid en
economie, gemeente Den Haag) zijn genomineerd. Zij zijn gekozen op basis hun
inspirerende gedachten, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het tonen
van ondernemend leiderschap.
Eerste sprekers Big Improvement Day 2014 bekend
De Big Improvement Day vindt 21 januari 2014 voor de zevende keer plaats, een
dag in het teken van een verbeterde samenwerking in de ‘BV’ Nederland. Na elke
editie gaat iedereen weg met één goed idee, één goed contact en één goede actie
die Nederland kan verbeteren. Hans van der Kooij, CEO van de Caesar Groep en

partner van BID: “Wij krijgen inspiratie van de Big Improvement Day, mede hierdoor
zijn wij gestart met de integratie van het thema ‘Dromen Durven Doen’ in onze
werkwijze.”
De thema’s leiderschap, ondernemerschap, educatie en duurzaamheid zijn ook dit
jaar de leidraad van BID. Sprekers zoals Mark Frequin (Directeur-generaal Wonen
en Bouwen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties), Boyan
Slat (19-jarige student die dé oplossing bedacht voor het plasticoverschot in de
oceanen) en artiest en ondernemer Ali B delen tijdens deze editie hun visie en
verhaal op inspirerende wijze. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op internationale
samenwerking. Tijdens BID 2014 zijn er internationale sprekers uit Israël, Engeland
en Cyprus. Vijf ministeries participeren tijdens de Big Improvement Day. De
verbintenis tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en publiek is sterker dan ooit.
Ondernemers positief over 2014
Tijdens de bijeenkomst werd een onderzoek gepresenteerd dat aantoonde dat 70%
van de ondernemers die bij de BID beweging zijn aangesloten denkt dat het
volgend jaar beter gaat met Nederland. 80% verwacht dat de consument meer
vertrouwen krijgt in de economie. 75% denkt dat de samenwerking tussen de
overheid en het bedrijfsleven wordt versterkt het komend jaar. “We moeten veel
meer van vertrouwen uitgaan, veel meer van elkaar leren, en we moeten veel meer
stage gaan lopen bij elkaar. Kijken in de keuken van andermans bedrijf leert meer
dan vier handboeken”, aldus Ralph van Hessen, initiatiefnemer van de Big
Improvement Day. Van Hessen organiseert in het kader hiervan al zeven jaar
zogenaamde BID expedities.
BID ‘Stand van het Land’
BID geeft een statusupdate van BV Nederland op de thema’s Duurzaamheid,
Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap. Een positief geluid op de derde
dinsdag van januari. Waar verschillende generaties van elkaar leren. Waar de
publieke- en private sector de handen ineen slaan en waar kennisdeling en actie
gecombineerd worden met bevlogenheid en lef. Wij vinden trots krachtig. Daarom
wakkeren we dit gevoel aan. Door met elkaar te kijken naar wat er goed gaat, wat er
beter kan en waar we van kunnen leren, realiseren we samen vooruitgang.
Over Big Improvement Day
De Big Improvement Day (BID) is hét platform voor inspirerende ontmoetingen,
vernieuwende inzichten en grensoverschrijdende samenwerkingen. BID staat in het
teken van beweging. We mobiliseren door te inspireren en hebben als doel
Nederlandse professionals een podium te bieden voor het gezamenlijk verbeteren
van de BV Nederland.
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