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Alex van Hooff 

is ondernemer en na-

tuurbeschermer. Sinds 

2004 is hij directeur 

van het familiebedrijf 

Koninklijke Burgers’ 

Zoo in Arnhem. Onder 

zijn leiding worden diverse grote vernieuwings-

projecten opgezet.

Jeroen Smit  

is onderzoeksjourna-

list en auteur. Hij was 

hoogleraar Journalis-

tieke Vaardigheden 

aan de Rijksuniver-

siteit Groningen en 

schreef de bestsellers Het drama Ahold, De 

prooi en Het grote gevecht. 

Sander Heijne 

is onderzoeksjourna-

list en historicus. Het 

effect van bureaucrati-

sche systemen op ons 

alledaags bestaan fas-

cineert hem en daar 

schrijft hij over bij De Correspondent. Tevens is 

hij mede-auteur van het Managementboek van 

het Jaar 2021 Fantoomgroei. 

Martin van 
Staveren doceert, 

adviseert en schrijft 

over vernieuwende 

manieren van omgaan 

met onzekerheden, 

risico’s én kansen in 

organisaties. Hij is kerndocent risicomanage-

ment aan de Universiteit Twente en auteur 

van o.a. Iedereen risicoleider.

Astrid Elburg 

ondersteunt organi-

saties op het gebied 

van ontwikkeling van 

ethisch, strategisch 

en persoonlijk leider-

schap. Ze is adviseur, 

docent en auteur van o.a. Gunnen! De kracht 

van vernieuwend leiderschap.

Wouter Hart  

is oprichter en advi-

seur bij Verdraaide 

organisaties. Auteur 

van de bestsellers 

Verdraaide Orga-

nisaties en Anders 

Vasthouden. Wouter ondersteunt organisaties 

om terug te gaan naar de bedoeling.

Van winst naar waarde

Succesvolle organisaties en onder-

nemingen van nu richten zich op 

waardecreatie en duurzaam onder-

nemen met de blik op de toekomst. 

Op naar een samenleving die niet 

alleen meer draait om economische 

groei, maar ook om de mate waarin 

we erin slagen om samen de pro-

blemen van deze tijd op te lossen. 

Toekomstgerichte organisaties 
houden zich hier elke dag mee bezig. 
Met hun businessmodellen lossen 
ze maatschappelijke problemen op 
en dragen ze bij aan een economisch 
systeem dat sociale en ecologische 
grenzen respecteert. 

Nieuwe businessmodellen vragen 
echter om nieuwe manieren van 
organiseren en leiderschap. Hoe doe 
je dat, wat zijn de uitdagingen en wat 
zijn goede voorbeelden?

INFO + 
INSCHRIJVEN
verhaalmetimpact.nl/
vanwinstnaarwaarde

Organiseren en leidinggeven vanuit een 
waardegedreven businessmodel

SPREKERS OP DEZE DAG

‘Samen op zoek naar een nieuw 
verhaal over een economie voor 
een andere, betere wereld’
Sander Heijne

‘Een bedrijf dat stelt op de wereld 
te zijn om geld te verdienen heeft 

geen bestaansrecht’
Paul Polman

THEMA’S TIJDENS  
HET CONGRES

 – Inzicht in een ander economisch 
model en het lef om radicaal 
nieuwe wegen in te slaan

 – Waardevolle doelen realiseren in 
een onzekere wereld

 – De balans tussen kosten en doelen 
zoals duurzaamheid en kwaliteit

 – De kunst van veranderen; met 
minder beheersbaarheid betere 
prestaties neerzetten

 – Vernieuwend en risicogestuurd 
leiderschap
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De natuur als kern van je 
waarde  
De missie van de Burgers’ Zoo is om dieren te 

beschermen en te behouden om op deze wijze 

een bijdrage te leveren aan de grote diversiteit 

van de natuur. Dichtbij huis in Arnhem maar 

ook verder weg in grote natuurprojecten. Al 

jaren zet Burgers’ Zoo zich in voor een duur-

zame toekomst. Zo wordt al ruim 30 jaar een natuurgebied in Belize ter 

grootte van 400 vierkante kilometer beschermd. Een verhaal over de 

combinatie van waarde creëren voor de natuur, gekoppeld aan het suc-

cesvol houden van een grote organisatie.

Als het verhaal verandert  
Als we vanuit een andere insteek gaan kijken 

naar de focus van onze organisatie, vraagt dat 

ook een andere aansturing, een andere cultuur 

en ander gedrag. Hoe kunnen we de waarde-

gedrevenheid echt tot de start van ons denken 

maken? Wat is eigenlijk de bedoeling en hoe 

komen we los van het systeem? Voorbij de 

producten die we aanbieden of interne procesafspraken die we gemaakt 

hebben en in het geloof dat echt goede waarde-oriëntatie uiteindelijk de 

beste strategie is voor iedereen.

Langetermijnwaarde versus 
kortetermijnwinst   
Hoe kan het dat de economische groei maar 

doorgaat, dat bedrijven steeds meer winst 

maken, maar dat werknemers die daar voor 

zorgen, daar nauwelijks iets van merken? Een 

economie die alleen maar draait om meer pro-

duceren en consumeren, is eindig. We moeten 

op zoek naar een nieuw verhaal over een economie voor een andere, 

betere wereld. Hoe verdelen we de waarde die we creëren, hoe bewaken 

we dat we de goede dingen doen en hoe verankeren we dit op lange 

termijn? Op zoek naar een nieuwe manier om de economie wél te laten 

werken voor iedereen.

Waardevolle doelen realiseren 
in een onzekere wereld  
We werken tegenwoordig aan tal van complexe 

vraagstukken in een dynamische, onzekere 

wereld. Een wereld met volop risico’s én volop 

kansen. Hoe kunnen we waardegedreven 

omgaan met deze realiteit? Ofwel, hoe kunnen 

we waardevolle doelen realiseren, innoveren 

en maatschappelijke waarde creëren, ondanks onvermijdelijke waarde-

spanning? Meer instrumenteel risicomanagement is geen oplossing. Het 

ontwikkelen van risicoleiderschap biedt wél kansen. Of je nou leidingge-

vende of een vakinhoudelijke professional bent.

Balanceren tussen geld en het 
goede  
Jeroen Smit is als onderzoeksjournalist altijd 

op zoek naar verhalen en voorbeelden van 

leiders en organisaties die zich over de grote 

vraagstukken van deze tijd buigen.  

Hij laat voorbeelden zien van organisaties en 

leiders die zich inzetten om deze grote vraag-

stukken op te lossen. Hoe ze zich bijvoorbeeld inzetten voor klimaat, een 

leefbaar inkomen of plastic in de oceaan en tegelijkertijd succesvol zijn.

Vernieuwend leiderschap: 
winst plus waarde-creatie  
Mensen zijn het belangrijkste arbeidskapitaal 

van organisaties. Zij brengen kennis en struc-

tuur en uiteindelijk geven zij richting aan elk 

bedrijf of organisatie. Investeren in leider-

schap en persoonlijke ontwikkeling is dan ook 

onontbeerlijk.  

Meer dan ooit is er reden voor vernieuwing. Innovatie van diensten, pro-

ducten, werkwijzen maar ook van karakters. We snakken naar flexibiliteit 

en wendbaarheid. We moeten onszelf opnieuw uitvinden. Sommigen 

doen dat snel en van nature, anderen hebben iets te leren en een iets te 

grote groep heeft daar moeite mee. Wat staat ons te doen? Welk leider-

schap hebben we nodig?
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PAUZE

OPENING DOOR JEROEN SMIT

ONTVANGST

AFSLUITING DOOR JEROEN SMIT



DATUM
Vrijdag 10 december 2021, 09.30 - 17.00 uur 

Vanaf 8.45 uur bent u van harte welkom. 

AANMELDEN
I Verhaalmetimpact.nl/vanwinstnaarwaarde 

E loes@verhaalmetimpact.nl 

T 06-10808010

ORGANISATIE 
Dit event wordt georganiseerd door Verhaal met Impact 

in samenwerking met Managementboek.

VOOR ALLE DEELNEMERS!
Alle deelnemers ontvangen het Managementboek van het 
Jaar 2021: Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik 
Noten

DEELNAMEKOSTEN 
Normaal tarief € 595,- (excl. btw) per persoon, 

Vroegboektarief € 495,- (excl. btw) per persoon 

- geldig tot 1 oktober 2021 

Prijzen zijn inclusief het boek Fantoomgroei.

ANNULERINGSVOORWAARDEN 
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan 

gebruik van onze schappelijke annuleringsregeling. Tot 

twee weken voor aanvang van het event kunt u geheel 

kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u 

het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich 

altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door 

een collega.

INFORMATIE
Inhoudelijke informatie 

Judith de Geus 

E judith@verhaalmetimpact.nl 

Overige informatie 

Loes Schokker 

T 06-10808010 

E loes@verhaalmetimpact.nl 

LOCATIE 
Safari Meeting Centre - Burgers’ Zoo Arnhem

Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

VOOR WIE IS DIT CONGRES?
Voor iedereen die het lef heeft om andere wegen 
in te slaan. Voor leidinggevenden, beleidsmakers, 
kwaliteits-, proces- en HR-managers. Voor 
bestuurders, (financieel) directeuren en controllers. 
Kortom, voor iedereen die mee wil werken aan 
betekenisvolle organisaties van de toekomst.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN OP

VERHAALMETIMPACT.NL/VANWINSTNAARWAARDE


