
“De Nieuwe Wereldorde”

Dubrovnik - 1 t/m 5 april 2020
Rob de Wijk & Han ten Broeke

Wie wordt de koploper van de industriële revolutie? 
Hoe zal de volksrepubliek China haar honderdste verjaardag 
vieren? Wat zijn de gevolgen van de ontregelende politiek 
van Poetin? ...en van Trumps protectionisme? Hoe echoot de 
financiële crisis na? Wat kunnen we na de Brexit verwachten? 
Wat zit er achter het opkomend nationalisme in Europa? 

Wat betekenen al deze ontwikkelingen 
voor de westerse wereldorde met zijn 
vrijemarkteconomie, internationale recht, 
internationale instituties, zijn democratie, 
mensenrechten en burgerlijke vrijheden? 
Gaan deze definitief op de schop of is het tij 
nog te keren? Tijdens deze meerdaagse staan 
deze vragen centraal.

Doelstelling

Als lid van het management of adviseur van 
het bedrijfsleven dien je rekening te houden 
met de snel veranderende wereld om je 
heen. Deze training bereidt je voor op de 
overgangsfase van een oude, vertrouwde 
internationale orde naar een deels onzekere 
toekomst.

De snelle opkomst van China als wereldmacht 
illustreert die overgang. Niet langer 
democratie, vrije markt, internationaal 
recht en internationale instellingen zullen 
dominant zijn in de nieuwe orde, maar 
autoritaire regimes, handelsconflicten, een 
gebrek aan vrijheid en ontbrekend respect 
voor mensenrechten.

Na een analyse van de oorzaken van de 
teloorgang van de bestaande internationale 
orde volgt een beschrijving van de snelle 
economische, militaire en politieke opkomst 
van China. We sluiten af met een beschouwing 
van de gevolgen hiervan, de mogelijke 
scenario’s en de contouren van een nieuwe 
wereldorde. De training zal prikkelen en tot 
nadenken stemmen. Inschrijven kan via  
www.wiify.nl of info@farijs.nl



Programma

1. ‘Xi’s droom
 De Chinese wereldorde

2. De 4e industriële revolutie
 Perspectieven & bezwaren

3. Politiek leiderschap
 Hoe overleef je de politieke arena?

4. Het bedrijfsleven; 
 De kansen in deze turbulente wereld!

5. De nieuwe wereldorde
 Aanpassen of terugduwen?

Culinair & cultureel

Dubrovnik, “Parel van de Middellandse 
Zee” - Panorama restaurant - Mount Srd 
- Fort Imperial - Gradska Kavana Arsenal – 
City walls - Restaurant Dubrovnik - Konoba 
Dubrava - Kolo, klapa & tambura – Prijeko 
Palace, Stara Loza.

Hilton 
Imperial 

Dubrovnik

Farijs is een netwerkorganisatie, vandaar dat zij haar relaties jaarlijks de gelegenheid biedt om kennis en 
ervaringen te delen rondom een steeds wisselend thema. 
Meer info en/of inschrijven? www.wiify.nl of info@farijs.nl.

* excl. BTW incl. reis- en verblijfkosten
** CO2 uitstoot wordt gecompenseerd

FARIJSFARIJS
Management&AdviesWaarde en interim

op maat

€ 2.795*   Croatia Airlines (Wo 1 april: 11.20-15.40) / Easyjet (Zo 5 april: 10.00-12.35)**

De Trainers

Rob de Wijk
Hoogleraar internationale betrekkingen 
Universiteit Leiden -  oprichter Den Haag 
Centrum voor Strategische Studies (HCSS) - 
auteur -  commentator/presentator radio & tv 
- columnist Trouw - realist, die de wereld niet 
aanschouwt door een roze bril, maar kijkt 
naar de macht en de verschuivingen daarin.

Han ten Broeke
Directeur Politieke Zaken bij het HCSS -  
Twents liberaal - voormalig Tweede Kamerlid 
& woordvoerder buitenlandse zaken 
en defensie - innemende politicus, met 
diplomatieke gaven.


