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PROGRAMMAVOORWOORD

Wat maakt een Academy een Rotary Academy? Een groep enthousiaste mensen die vanuit 
verschillende beroepen en netwerken jonge, talentvolle deelnemers wil inspireren om 
daarmee het goede voor de maatschappij te willen doen. Vrijwillig en met veel positieve 
energie; People of Action!

Binnen onze Rotaryclub is de commissie Vocational Services de motor achter dit initiatief.  
Met de Rotary Academy bieden wij een platform om in vertrouwen met elkaar te praten en  
te leren van andermans ervaringen. Met trots presenteren wij jullie het programma van de 
tweede editie van de Rotary Academy, uniek in Nederland. 

Onder de noemer Rotary (Young) Talent (Management) Development Program (RTDP) hebben 
wij in samenwerking met de leden van de Rotaryclub Apeldoorn een gevarieerd programma 
samengesteld. Inspiratoren gaan jullie verrijken met hun kennis en ervaring met als inzet: 
‘learning by sharing’.  

‘Service above Self’: De volledige opbrengst van het collegegeld wordt besteed aan  
maatschappelijke projecten van begeleiding en ondersteuning. Jullie ideeën hierover  
zijn meer dan welkom.  

Inspiratie en interactie, learning by sharing, veel plezier!

Kennismakingsavond

Donderdag 26 maart 2020 (19.00 - 20.30)
Moderator: Eduard Bakker
Locatie: Experience Centre Royal Talens,
Sophialaan 46, Apeldoorn

Inspiratiesessies

Organizational Change 
Dinsdag 14 april (19.30 - 22.00)
Inspirator: Peter Spanhaak
Moderator: Michel Wessel
Locatie: Amefa, Boogschutterstraat 52, Apeldoorn

Corporate Governance and Risk Management
Dinsdag 21 april (19.30 - 22.00)
Inspirator: Dick Oude Alink
Moderator: Boud van Beurden
Locatie: Teelen, kasteel ‘De Lathmer’, Wilp

Generatiemanagement in organisaties
Dinsdag 12 mei (19.30 - 22.00)
Inspirator: Corinne van Bruxvoort
Locatie: Restaurant De Lierderhoeve,  
Spoekweg 49, Beekbergen

Discover your own secure base
Dinsdag 19 mei (19.30 - 22.00)
Inspirator: Boud van Beurden
Moderator: Jan Douwes
Locatie: Sportcentrum Matenpark / Fysiotherapie 
Noordhuis, 
Heemradenlaan 130 / Beatrijsgaarde 1, Apeldoorn

Operational Control
Dinsdag 26 mei (19.30 - 22.00)
Inspirator: Gezienus Scheper
Moderator: Benno Kayser
Locatie: Centraal Beheer,  
Laan van Malkenschoten 20, Apeldoorn
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Je bent vandaag wat je gisteren deed, welke keuze maak je nu voor morgen?

Tijdens deze sessie gaan wij praten en nadenken over ’organizational change‘ en ’turn around 
management‘. Wij beginnen met deze onderwerpen in een structureel kader te plaatsen. Beide 
begrippen kun je zien als gereedschap/medicijn voor het oplossen van een probleem. Wij beginnen  
met het proces om te komen tot een goede probleembeschrijving/diagnose (wat mankeert er aan de 
organisatie). Heb je die, dan ben je al een heel eind op weg. Daarna kies je met welk gereedschap  
(welke organisatie c.q. managementverandering) je het probleem oplost. Wij zullen dat doen aan de  
hand van een behoorlijk aantal praktijkgevallen. Wij hopen dat die ook door de deelnemers worden 
aangedragen. Heb je de keuze gemaakt om te komen tot een oplossing van het probleem, volgt de
implementatie en dan ... ‘it’s the execution, my friend’.

Peter Spanhaak is bedrijfseconoom (RUG) en registeraccountant (UvA). Na vijf jaar bij Deloitte te hebben 
gewerkt maakte hij de overstap naar ING. Daar bekleedde hij in 30 jaar meer dan 10 functies.“Toen  
ik binnenkwam bij ING waren wij met 6.000 mensen, toen ik wegging met 130.000 mensen.” Bij ING heeft  
hij zich beziggehouden met commercie, kredieten, een groot aantal organisatiewijzigingen, landelijk hoofd 
baddebt/restructuring, CEO Europese leasemaatschappijen, CEO van NMB HELLER en lid directieraad ING 
GROUP. Sinds zijn vertrek bij ING treedt hij op als commissaris en adviseur bij verschillende bedrijven.

inspiratiesessie ORGANIZATIONAL CHANGE

Gereedschap voor het  

oplossen van een probleem
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inspiratiesessie CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT  

Hoe voorkom je grote verrassingen in de toekomst?

•  Governance is het sturen van een organisatie of bedrijf op de realisatie van doelstellingen en het  
hierover op een open wijze communiceren met en verantwoording afleggen aan de stakeholders.

•  Enterprise Risk Management is een driedimensionaal proces dat dwars door een organisatie of bedrijf 
wordt gebruikt om potentiele risico’s te identificeren, te waarderen, te prioriteren en te managen en 
draagt daarmee bij aan het realiseren van de doelstellingen.   

•  Tijdens de sessie vertalen we samen de theorie naar de praktijk. Hoe kan dit proces in jouw  
organisatie gaan werken? Hoe kun je de kennis van mensen gebruiken? Wat zijn do’s and don’ts? 
Wat is een toekomstgericht scenario?

 
 

There are known knows

There are known unknows

But there are also unknown unknowns
Dick Oude Alink is jurist (RUN). Hij werkte bij Abn Amro in diverse managementfuncties, o.a. bij het 
verzekerings bedrijf van Abn Amro. Bij AkzoNobel was hij verantwoordelijk voor het verzekeringsbeleid  
(balance sheet protection) en claimsmanagement in zijn functie van Corporate Insurance Manager.  
Toen duidelijk werd dat de risico’s waarmee AkzoNobel wereldwijd geconfronteerd werd, snel toenamen  
 en zeer divers werden, ontwikkelde, introduceerde en implementeerde hij wereldwijd Enterprise Risk 
Management in zijn functie als Director Risk Management. Momenteel is hij werkzaam bij verschillende 
bedrijven als adviseur en commissaris.
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inspiratiesessie GENERATIEMANAGEMENT IN ORGANISATIES

Herken de potentie en kracht van verschillende generaties, wat heb jij gemeen?

Tijdens deze inspiratiesessie word je niet alleen meegenomen in de tijdslijn van generaties en besteden 
we aandacht aan de vraag: Waarvan verschillen generaties van elkaar en wat hebben ze gemeen? Wat 
herken je hiervan binnen je organisatie, hoe divers is de organisatie, hoe ga je daarmee om? Wat kan 
jouw generatie bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie?
Kortom: Iedere generatie heeft haar specifieke potentie en kracht om organisaties aantrekkelijk voor 
klanten en medewerkers te houden. 

Aan de hand van het Insight Kleurenmodel onderzoeken we daarnaast hoe we samenwerking binnen een 
team kunnen verbeteren. Welke communicatiestijl hanteer je van nature en hoe kan je deze effectiever 
inzetten?

Corinne Bruxvoort  is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van 
Personeel en Organisatie. Vanuit het vakgebied HRM een bijdrage leveren aan organisatiedoelstellingen, 
teamvorming en leiderschap is wat haar drijft.

Ken de kracht van iedere generatie
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inspiratiesessie DISCOVER YOUR OWN SECURE BASES

Secure Base als basis voor veerkrachtig en inspirerend leiderschap

In deze inspiratie sessie gaan we dieper in op de verschillende aspecten van leiderschap.
Tijdens een (inter)actieve avond combineren we theoretische inzichten met praktijkervaring en laten we 
je ook voelen wat de effecten zijn van verschillende vormen van leiderschap.
We maken kennis met de diverse uitdagingen waar hedendaagse leiders voor staan en zoeken antwoord 
op de vraag waarom de één een betere prestatie uit zijn team haalt dan de ander.

Boud van Beurden heeft in 1980 zijn studie aan de KMA afgerond. Nadat hij als officier der Genie 7 jaar bij 
defensie in diverse leidinggevende en stafposities heeft gewerkt, zette Boud een punt achter zijn militaire 
carrière. Sindsdien heeft hij  28 jaar in diverse management- en directie functies gewerkt bij zowel beurs-
genoteerde ondernemingen als familiebedrijven. Momenteel is hij Algemeen Directeur bij Chubb Fire en 
Security.

Managers hebben direct reports, 

leiders hebben volgers
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inspiratiesessie OPERATIONAL CONTROL

De boterham van vandaag wordt verdiend door de operatie

Tijdens deze inspiratiesessie word je meegenomen op een tijdreis langs verschillende
bedrijven in binnen- en buitenland. Hoe hebben deze ondernemingen de theorie van Lean
Management, Reengineering the corporation en horizontaal organiseren vertaald binnen
de eigen ondernemingen? We plaatsen Just in time, Agile, Scrum, Six Sigma in het juiste
perspectief. Tijdens de sessie zijn we op zoek naar de interactie met de deelnemers. Er is  
ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Na afloop van de sessie kijk je met andere ogen naar alles wat met de operatie te
maken heeft. De weg is gebaand waardoor je in staat bent je zelfstandig te verdiepen.  
Na deze avond zal de ‘Waarom...?-vraag’ nog dagelijks oppoppen.

Gezienus Scheper is in 1983 afgestudeerd aan de HTS in Groningen als ingenieur Digitale elektronica.  
Naast zijn loopbaan bij Philips heeft hij zijn  studie voortgezet aan de Universiteit van Groningen; vakgroep 
Bedrijfskunde. In 1987 afgestudeerd als TPS-improvement Engineer aan het Crosby Industrial Education 
Institute. Gezienus heeft meer dan 25 jaar ervaring als Kwaliteits- en  Logistiek manager en CEO. Zowel 
binnen grote internationale concerns als Philips, Buderus en Bosch en nationaal als Fasto, Nefit en 
Ferropress. Sinds 10 jaar is Gezienus DGA en senior consultant van Lenny Advies. Lenny Advies begeleidt 
organisaties bij het traject van Strategie- en beleidsontwikkeling tot en met implementatie van operationeel 
management waarbij verandermanagement en cultuurverandering het zwaartepunt vormen.

Just in time, Agile, Scrum, Sigma…
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Annemarie Dalenoord
Senior Fondsenwerver
bij Paleis het Loo

Dorien Ronkes Agerbeek
HR Advisor bij Royal Talens

Maaike Streng
Bestuurder i.o. 
bij TLS Logistics B.V.

Matthijs Algra
Communicatiespecialist en content 
creatief bij Centraal Beheer

Anita Zweekhorst
Controller/Finance manager  
bij Amefa B.V.

Dennis Licht
Dennis Licht | Running, Coaching  
& Adviezen®, Commentator Omroep 
Gelderland, ASICS Frontrunner 
Benelux

Mea Leppink - de Rijke
Controller bij De Intrapec Groep

Ellen Brocatus
Advocaat bij Kantoor Dreef

Jan Bisschop
BESCHIKBAAR | Interim 
Management | Consulting | Product 
Owner | Project & Programma 
Management | Agile | Digital

Gerard Buitenhuis
Account Manager & Businesscoach 
MKB bij Rabobank 

J M Bokhorst
PhD Student bij Computational 
Pathology Group, RadboudUMC

DEELNEMERS
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AMBASSADEURS EN SPONSOREN

ING Private Banking

AA Webdesign

Brouwer & Brouwer Advocaten

Royal Talens

De Intrapec Groep

Telecloud

Lenny Advies

Rabobank

Notariskantoor Pels Rijcken

Amefa

Teelen

Van de Kamp Consultancy

Lierderholt Vakantiepark

Van Binnen naar Buiten

Fysiotherapie Noordhuis

Rotaryclub Apeldoorn
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