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Vooruit Denken - No Stor y No Glor y 

14.00 uur        Ontvangst in het Student Hotel Den Haag

14:30 uur     Welkom door Hellen van Lienden
  Strategisch Adviseur & Programmamanager 
   
14.45 uur         ‘Voor op de golf – werken aan uw eigen verhaal’
  prof. drs. Philip Wagner - programmadirecteur 

15.45 uur     Introductie Mini Masterclasses 

16.00 uur     Mini Masterclass ronde 1 

16.45 uur     Mini Masterclass ronde 2 

17.30 uur     Pauze 

18.00 uur     ‘We hebben verhalen nodig die de wereld veranderen’
  Theo Hendriks – Storyteller, auteur en spreker bij 
  Bex Communicatie helpt ondernemers, bestuurders,  
  leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen  
  verhaal.

19.00 uur     Drinks & Walking Dinner  
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Leiderschapsontwikkeling (dr. Hester Duursema)
Hoe toekomstbestendig is uw leiderschapsrol? Hoe beweegt u zich tussen zelfsturende 
teams en in platte organisaties? 
Dr. Hester Duursema promoveerde op het onderwerp strategisch leiderschap en bracht haar 
ideeën in de praktijk als directeur bij Koninklijke BLN-Schuttevaer en als Operations Manager bij 
softwarebedrijf en startup Neanex. Hester is kerndocent van de opleiding Nieuw Leiderschap in 
Organisaties.

Effectief denken (dr. Wouter Kalf)
Op welke wijze communiceert u met meer impact binnen en buiten uw organisatie?
Dr. Wouter is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Leiden. 
Hij publiceert in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Philosophical Studies en 
recentelijk verscheen van hem het boek Moral Error Theory. Wouter hecht groot belang aan kruis-
bestuiving tussen filosofie en wetenschap en is programmaleider bij het programma Effectief 
Denken.

Veranderen en Organiseren (dr. Marco de Witte)
Bent u in staat om hét voorbeeld te zijn voor anderen om transities tot een succes te 
maken?
Dr. Marco de Witte is adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verandermanage-
ment en gedragverandering. Hij is deelnemer aan het HRlab, dat een visiedocument opgesteld 
heeft dat is uitgegroeid tot het boek ‘Organiseren en HR in 2025. Marco is kerndocent van de 
opleiding Verandermanagement.

Bedrijfskunde en Leiderschap (drs. Rob Vinke)
Wilt u een beter overzicht in vraagstukken op het gebied van strategievorming, 
organisatievormgeving en cultuur?
Drs. Rob Vinke is managementadviseur en mede-eigenaar van adviesbureau Het Zuiderlicht. 
Hij is gespecialiseerd in vraagstukken rondom kosten en managementaccounting. Naast zijn 
werkzaamheden als docent en adviseur is hij ook auteur en schreef hij een aantal publicaties 
op het gebied van management control en managementaccounting. Rob is kerndocent van de  
opleiding Leiderschap in Management.

Innovatie, Marketing en ondernemerschap (ir. Roald Vandepoel)
Hoe krijgt u grip op processen van fundamentele waardecreaties?
Ir. Roald Vandepoel is eigenaar van Delft Patents en Paradigmashift. In al zijn activiteiten ligt 
de focus op innovatie, het ontwikkelen van nieuwe business en het strategisch uitbouwen van 
bestaande activiteiten. Roald is een van de twee kerndocenten van de opleiding Innovatie en 
Business Development. 
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