
programma 1e editie 2020 programma 1e editie 2020

ROTARY (YOUNG) TALENT (MANAGEMENT) DEVELOPMENT PROGRAM

programma 4e editie 2022/2023



programma 1e editie 2020 programma 1e editie 2020

CONTACTGEGEVENS

2 3

programma 1e editie 2020 programma 1e editie 2020

INHOUD

Voorwoord 4

Programma  5

Inspiratiesessie Change Management 7

Inspiratiesessie Marketing, one by one by one 9

Inspiratiesessie Operational Control  11

Inspiratiesessie Klaar voor veranderende wereld met Agile werken  13

Inspiratiesessie Mogelijkheden van technologie en digitale ontwikkelingen 15

Dankwoord  16

Deelnemers  18

Ambassadeurs en sponsoren  20

Partner van de Rotary Academy 23

Voorzitter 
•  de heer Michel Wessel
 info.rotaryacademy@gmail.com
 06 20 15 18 87

Commissieleden
•  mevrouw Marloes van Kleef 

marloes@weareroger.com
•  mevrouw Maria Aartsen 

m.aartsen@online.nl
•  de heer Gezienus Scheper 

g.scheper@lennyadvies.nl
•  de heer Eduard Bakker 

e.bakker158@upcmail.nl
•  de heer Jurjen Tromp 

jfp.tromp@gmail.com

Apeldoorn
Rotary Academy



ROTARYCLUB

 
APELDOORN

programma 1e editie 2020

4 5

programma 1e editie 2020

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 
vierde 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 15 september 2022 (19.00 - 20.30)
Moderators: Eduard Bakker/Frank van der Weiden
Locatie: Experience Centre Royal Talens
Sophialaan 46, Apeldoorn

Inspiratiesessies 2022

Change Management
Dinsdag 4 oktober (19.30 - 22.00)
Inspirator: Boud van Beurden
Moderator: Peter Spanhaak
Locatie: Kasteel “De Lathmer” 
Lathmerweg 5, Wilp 

Marketing, one by one by one 
Dinsdag 11 oktober (19.30 - 22.00)
Inspirator: Peter Madern
Moderator: Michel Wessel
Locatie: CODA Apeldoorn 
Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Operational Control
Dinsdag 18 oktober (19.30 - 22.00)
Inspirator: Gezienus Scheper
Moderator: Marc van Gerrevink
Locatie: Van Gerrevink Recycling
St. Maarten 2, Apeldoorn

Klaar voor veranderende wereld  
met Agile werken
Dinsdag 1 november (19.30 - 22.00)
Inspirator: Wim Eilander
Moderator: Gezienus Scheper
Locatie: CES Nederland
Boogschutterstraat 60, Apeldoorn

Mogelijkheden van technologie en  
digitale ontwikkelingen
Dinsdag 8 november (19.30 - 22.00)
Inspirator: Laura Nuhaan
Moderator: Dick Oude Alink
Locatie: Restaurant De Lierderhoeve
Spoekweg 49, Beekbergen
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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 en Peter gaan met je in discussie over hun ervaringen met change management middels 
“interactive leadership” in de verbinding naar vertrouwen en verandering. 

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 CEO bij Geevers Auto Parts.

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.” Sinds zijn 
vertrek bij ING (als lid directieraad ING Group) treedt hij op als commissaris en adviseur bij verschillende 
bedrijven.

inspiratiesessie CHANGE MANAGEMENT

Managers hebben direct reports, 

leiders hebben volgers
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inspiratiesessie MARKETING ONE BY ONE BY ONE 

Marketing, de hypes, de do’s, de don’ts en alle verdere BS…

In een markt waar iedereen over iedereen buitelt, moet jij jezelf onderscheiden, maar hoe doe je dat? 
Veel, meer, minder of gewoon aan de slag, een voor een!
Peter neemt je mee in de wereld van communicatie en marketing in een inspirerende en interactieve 
sessie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de achtergrond van de deelnemers.

Peter J. Madern kwam in 1992 in het Apeldoornse en werd theoloog door aan de kleinste universiteit van 
Nederland (Theologische Universiteit Apeldoorn) te studeren. Hij trouwde zijn ‘love of his live’ uit Amerika 
en moest voortijdig stoppen en een baan zoeken. Bij de wereldwijde NGO Compassion maakte hij snel 
carrière (van Management Assistant tot COO) om 20.000 kinderen gesponsord te krijgen door individuen 
bij zijn vertrek. Na via Schouten/Nelissen General Management en later Marketing NIMA B te hebben 
gestudeerd is hij in 2016 zijn bedrijf deMvanMadern begonnen in interim management & marketing 
consultancy met name in de not-for-profit.
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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.

Gezienus gaat samen met Marc van Gerrevink, directeur bij Van Gerrevink , de deelnemers leren hoe je 
dezelfde avond processen efficiënter kunt maken, welkom in de wereld van Lean en Lean Operational 
Management. Van Gerrevink is een familiebedrijf dat al actief is in de circulaire economie toen er nog 
niet over geschreven werd. “In de praktijk betekent dat wij enerzijds onze bedrijfsmatige klanten 
ontzorgen door op een goede wijze al hun afvalstromen af te voeren en anderzijds dat wij 97% van deze 
afvalstromen weer omzetten in secondaire grondstoffen”. Marc is als vijfde generatie volledig eigenaar 
van het bedrijf en vooral bezig om voor die laatste 3% een goede oplossing te vinden. Welkom in de 
wereld van duurzame procesverbetering...

Just in time, Agile, Scrum, Sigma...

Gezienus Scheper is in 1983 afgestudeerd aan de HTS in Groningen als ingenieur Digitale elektronica.  
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. 
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Overleven in een VUCA wereld

inspiratiesessie KLAAR VOOR VERANDERENDE WERELD MET AGILE WERKEN

Hoe bedrijven door ‘agile’ te werken op een relevante manier kunnen inspelen 
op de steeds veranderende klantbehoefte en ontwikkelingen in de markt.

Om te kunnen opereren in een snel veranderende, onzekere, complexe, vage en dubbelzinnige omgeving, 
de zogenoemde VUCA wereld, zullen bedrijven zich snel moeten kunnen aanpassen aan een veran-
derende omgeving en wendbaar moeten zijn. Dit vraagt niet alleen veel van een organisatie, maar ook 
medewerkers moeten open staan om te leren, te bewegen en te veranderen, zelfsturend en intrinsiek 
gemotiveerd. 

Naast een stukje theorie en ervaringen met betrekking tot agile werken zal in deze inspiratiesessie ook 
aandacht worden besteed aan de factoren die de intrinsieke motivatie van medewerkers beïnvloeden en 
waar je als manager invloed op hebt. Om als organisatie te kunnen overleven in een VUCA wereld is het 
van belang om medewerkers te hebben die uit eigen initiatief willen verbeteren en innovaties vorm willen 
geven.

Na een start van zijn carrière als officier bij de landmacht en na 12 jaar  zelfstandig ondernemer te zijn 
geweest is Wim Eilander sinds 2014 werkzaam bij ING en sinds 2017 bij ING Private Banking. In 2012 
heeft hij zijn Master Financiele Planning behaald en in 2020 zijn MSc MBA. Voor deze laatste opleiding 
schreef hij o.a. een paper over Agile werken en is hij afgestudeerd op het onderwerp intrinsieke motivatie 
van medewerkers.
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inspiratiesessie
MOGELIJKHEDEN VAN TECHNOLOGIE EN DIGITALE ONTWIKKELINGEN

Hoe de kansen en ontwikkelingen te herkennen en te gebruiken

•  Veranderen is het nieuwe normaal: Vandaag de dag is de enige constante factor verandering en de 
snelheid van veranderingen neemt exponentieel toe met aandacht voor de laatste ontwikkelingen zoals 
People, Planet en Profit en data & artificial intelligence.

•   Digitale transformatie wat is dit nu en welke impact heeft op bedrijven en mensen kijkend naar: 
- Klantbehoeften en -experience 
- Medewerkers betrokkenheid en empowerment 
- Operationeel 
- Vernieuwing nieuwe producten en/of services

•  Succesfactoren en valkuilen: hoe zorg je dat je dit in de praktijk kunt brengen vanuit gebruik centraal 
denken, diversiteit, cultuur, mensen en een model om dit toe te passen.

Laura Nuhaan helpt bedrijven (zowel startups als corporates) met hun digitale transformatie en het 
benutten van de mogelijkheden die technologie biedt. Zij heeft hierin ook veel internationale ervaring, 
waaronder 10 jaar Silicon Valley en 4 jaar bij Microsoft als executive digital adviser en lead industrie 
consulting. Sinds kort geeft zij bij Atos leiding aan het Public Sector en Defence consulting team in 
Noord Europa. Ook is zij lid van de raad van toezicht bij Klimmendaal en commissaris bij De Waal 
autogroep. Laura denkt graag outside the box. Daarnaast is zij auteur van meerdere boeken over sales 
strategie en marketing- en sales innovatie (Social Selling). Dick Oude Alink is jurist en bij Akzo Nobel 
was hij wereldwijd verantwoordelijk voor het verzekerings beleid en claimsmanagement. Momenteel is hij 
werkzaam bij verschillende bedrijven als adviseur en commissaris.

“Every company is a digital company” 
      (Satya Nadella, CEO Microsoft) 

maar...

is de digitale organisatie al klaar  

voor Enterprise Risk Management?
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DANKWOORD

Rotary International bestaat 116 jaar en is de oudste serviceorganisatie ter wereld waarin 
mensen zich verenigen om samen te werken aan duurzame verbetering in allerlei thema’s; 
internationaal, nationaal, lokaal en in eigen gemeenschap vanuit de missie Service above Self!                                                                             

De Rotary organisatie telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over 530 districten in meer  
dan 200 landen. Een van de focusgebieden binnen Rotary International is opleiding en educatie 
(in de breedst mogelijke zin) en daar sluit de Rotary Academy perfect bij aan.

Als inkomend districts gouveneur van Oost-Nederland kijk ik met trots naar het initiatief en 
de ontwikkelingen van de Rotary Academy in Apeldoorn. Een gevarieerd programma waarbij 
op een inspirerende manier verbinding wordt gezocht in de overdracht van kennis en ervaring 
binnen een vertrouwde omgeving in een professionele setting. 

Voor opleiding en educatie kent Rotary Nederland nog enkele andere instituten namelijk  
Rotary Leerinstituut (RLI), RYLA en Job Rotary.

Het Rotary Leerinstituut (RLI) heeft als doel leden van Rotaryclubs door middel van inter-
actieve trainingen meer Rotarykennis te geven. Het idee daarachter is dat meer kennis over 
Rotary leidt tot meer plezier in en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.

RYLA (Rotary Young-Person Leadership Awards) is een Rotary activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar  
gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderskwaliteiten te  
ontdekken en te ontwikkelen.

JobRotary begeleidt en steunt oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. JobRotary is inmiddels uitgerold  
binnen 125 clubs in Nederland met een herplaatsingsgraad van 57%. 

Met het mooie initiatief van de Rotary Academy is de cirkel rond. 

Als districtsgouveneur dank ik de initiatiefnemers, inspiratoren en deelnemers voor hun toewijding en ondersteun ik  
van harte elke vorm van uitbreiding van de Rotary Academy binnen ons district. 

Laat ons gebruik maken van al onze mogelijkheden. 

Wim Gerards
Districtsgouveneur 2022 - 2023 Oost-Nederland (D1560)
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Yanou Athineos
Senior Reporting Specialist  
bij Royal Talens

Heleen Balkenende
Senior Assistent Audit bij  
Baker Tilly Nederland

Gerben de Graaf
Medior digital marketing 
consultant bij Leadlogic.nl

Jeroen Kops
Manager Business Development  
bij Accress

Daphne van Mansom
Manager Product Development  
bij Koninklijke Talens bv

Stephan Hop
Group Accountant  
Royal Reesink bv

Job Rood
Ondernemer, Registervaluator, 
Adviseur Bedrijfsovernames

Steven Bosch
Senior Analyst  
at Accenture

Steven Jansen
Projectleider bij Steven 
Jansen B.V. onderhoud 
en schilderwerk

Kirsten Montfrooij
Accountmanager Groot Zakelijk  
bij Rabobank

Rose-Lotte Berendsen
Transferverpleegkundige  
bij St. Antonius Ziekenhuis,  
Superuser Epic (EPD)

Corine Schouten van der Velden 
Portefeuillemanager bij 
Gemeente Apeldoorn

Nanette Som
Relatiemanager bedrijven  
Technieksector en maakindustrie  
Gemeente Apeldoorn

DEELNEMERS
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AMBASSADEURS EN SPONSOREN

ING Private Banking

TalentNL

Brouwer & Brouwer Advocaten

Royal Talens

De Intrapec Groep

deMvanMadern

Lenny Advies

Rabobank

CES Nederland B.V.

Amefa

Teelen

Van de Kamp Consultancy

Lierderholt Vakantiepark

Vanbinnennaarbuiten,

Fysiotherapie Noordhuis

Rotaryclub Apeldoorn
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communicatie met effect



Eerlijk gezegd... wij zijn er dol op. Niets voelt zo welkom als een open deur. 

“Kom binnen! Ik verwachtte je al. Fijn dat je er bent.”

Deuren die je toegang geven tot iets moois. Een museum bijvoorbeeld.  

Je favoriete restaurant. Of je eigen thuis.  

Maar ook deuren die toegang geven tot kennis. Beleving. Tot leren en meemaken. 

Zoals die van de Rotary Academy. Een uitnodigende open deur vol inspiratie!  

Waar je mensen kunt ontmoeten en ervaringen kunt delen. Veilig en in vertrouwen.

Daarom zijn we, als specialist in toegangssystemen, graag jullie trotse ambassadeur.

OPEN 
DEUREN

infonl@ces.eu 
www.ces.eu/nl
055 - 526 6890
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ROTARY ACADEMY PARTNER
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