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Next Level 
Ondernemen
Leiderschap in een snel  
veranderende samenleving



Inleiding
De Nederlandse samenleving verandert snel. Voortschrijdende 

digitalisering en (disruptieve) technologische innovaties bieden 

oplossingen voor tal van vraagstukken, maar dragen ook be-

dreigingen in zich. Maatschappelijk liggen ondernemingen  

ondertussen onder het vergrootglas. Transparantie, zicht-

baarheid en verbindend leiderschap zijn te midden van al deze 

turbulentie misschien wel belangrijker dan ooit. Dit vraagt om 

veranderende en nieuwe vaardigheden van bestuurders. 

We noemen dit Next Level Ondernemen

Om leidinggevenden te faciliteren bij hun rol als 

vormgevers van de toekomst hebben VNO-NCW 

en MKB-Nederland met partners de opleiding 

Next Level Ondernemen ontwikkeld vanuit de  

MalieAcademy. Een 9-daagse opleiding met abso-

lute topsprekers uit de politiek, het bedrijfsleven 

en van TU Delft, Nyenrode Business Universiteit 

en de Baak. Een unieke combinatie van kennis 

en mensen passeert tijdens je opleiding de revue 

en geeft je nieuwe inzichten. Ook ga je sommige 

veranderingen letterlijk aan den lijve ervaren.  

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in:

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in 2016 

het NL Next Level (www.nl-nextlevel.nl) pro-

gramma opgezet met als doel te zorgen dat 

Nederland klaar is voor de grote veranderingen 

die op ons land en onze bedrijven afkomen. 

Onderdeel van dit programma is ook de oprich-

ting van de MalieAcademy om te zorgen dat 

we met elkaar de bestuurders van de toekomst 

helpen met succes in te spelen op een steeds 

weerbarstiger omgeving en de nieuwe kansen 

en uitdagingen.

Welke veranderingen 

komen er op ondernemingen 

in Nederland af?
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Wat betekenen deze  

veranderingen (trends) 

voor mijn bedrijf? 

Wat betekent dit 

voor jezelf in het kader van  

leiderschap?

http://www.nl-nextlevel.nl
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Neem jij je organisatie mee naar het Next Level?

Nederland staat in de wereldtop wat betreft eco-

nomische prestaties en ondernemerschap, maar 

ook als het gaat om onderwijs, geluk van kinderen 

en duurzaam ondernemen. Tegelijkertijd staan we 

als land op een belangrijk kruispunt: vraagstuk-

ken dienen zich aan over veiligheid, veranderin-

gen in verdienmodellen, verstedelijking, de vraag 

naar voldoende goed opgeleide werknemers, de 

druk op grondstoffen, de omslag in de energie-

voorziening. Digitalisering en nieuwe technologie 

bieden kansen, maar hoe kun je die benutten? En 

hoe zorg je dat je met succes omgaat met vraag-

stukken als media en de politieke omgeving? 

Het snelle tempo van technologische  

ontwikkelingen heeft geleid tot een groei van  

(ont wrichtende) innovaties die ingrijpende ver-

anderingen teweegbrengen. Om transformatie op 

gang te brengen en te sturen, is het belangrijk om 

het potentieel achter opkomende technologische 

trends te observeren, evalueren en erkennen.  

Dat vraagt om een open houding van bestuurders.

Maar technologisch ‘waakzaam’ zijn is in de we-

reld van morgen niet langer genoeg. Het is nodig 

om je organisatie proactief mee te nemen in de 

nieuwe wereldorde. 

Als bestuurder van een onderneming of instelling 

ben je verantwoordelijk om leiding te nemen en 

de maatschappelijke relevantie van je organisatie 

te vergroten, op een andere manier te leren en 

samen te werken.

Doelgroep 

De doelgroep voor deze 9-daagse opleiding 

bestaat uit leden van directies, hoger ma-

nagement en eigenaren van familiebedrijven 

(DGA’s) 

Groepsgrootte: 20-30 deelnemers.



Het programma

Bij de TU Delft maken we in het eerste blok een reis langs de 

nieuwste technologische innovaties en wordt de impact ervan 

toegelicht. De dagen bij Nyenrode richten zich op inzichten 

over hoe je de organisatie inricht op innovatie en hoe je ervoor 

zorgt dat je organisatie beter met veranderingen kan omgaan. 

Met de Baak ga je aan de slag met je persoonlijk leiderschap. 

Tijdens de slotdag staat de vraag centraal welke rol onder-

nemers in Nederland moeten pakken. Tussendoor vinden nog 

twee werksessies plaats over politiek en ondernemen en trans-

formeren. Het managen van verandering is de constante in het 

hele programma.

Professoren en hoogleraren delen de resultaten 

van actueel wetenschappelijk onderzoek met de 

deelnemers. Vanuit gedegen onderzoek geformu-

leerde theorieën en modellen geven zij hun visie 

op toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen 

voor organisaties en sectoren. 

De opleiding is erop gericht om de vertaalslag 

te maken van de theorie naar de eigen praktijk, 

onderneming of instelling. Het programma inspi-

reert en gaat ook schuren en prikkelen. We maken 

de verbinding met de Nederlandse innovatieagen-

da en gaan belangrijke maatschappelijke uitda-

gingen niet uit de weg. Met gastsprekers uit de 

politiek en het bedrijfsleven gaan we gezamenlijk 

in gesprek over ondernemers en de samenleving 

en hun maatschappelijke rol in de transities.
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Blok 1

What’s new and what’s next?!
De Technische Universiteit Delft werkt aan het oplossen van  

mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk  

verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van de  

technische wetenschappen te verleggen. De Technische Universiteit 

Delft helpt mee met het ontwikkelen en aanbieden van technologische, 

innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen via  

samenwerking met toonaangevende nationale en internationale  

partners, waarbij ze stevig verankerd blijft in Delft.

De wereld om ons heen verandert 

Door prof. dr. Jeroen van den Hoven

Nieuwe technologische ontwikkelingen op gebieden zoals big data, robotica, blockchain, kunst-

matige intelligentie (AI) en internet of things (IoT) bieden kansen. Dat gaan de deelnemers in 

Delft zien en zelf aan den lijve ervaren. Centraal staat de vraag of technologische ontwikkelingen 

de wereld mooier maken? Een lastige vraag. Veel technologische innovaties brengen ook ethische 

uitdagingen met zich mee. Ethiek kan worden gezien als een rem op het technologische proces 

en de innovatie, maar het tegenovergestelde is waar als je het de goede plek geeft in je manage-

ment van de verandering. Jeroen gaat in op de positieve rol die morele reflectie heeft bij het 

stimuleren van innovatie. 

Human-Centred Artificial Intelligence 

Door prof. dr. ir. Allesandro Bozzon 

Hoe kunnen we cognitieve- en redeneringscapaciteiten van individuen en groepen mensen com-

bineren met de rekenkracht van machines, plus de waarde van grote hoeveelheden aan unieke 

data? En wat kan dit betekenen voor de urbanisatie? Allesandro deelt zijn visie op de mogelijk-

heden van realtime stedelijke analyse van menselijk gedrag. Hij behandelt onder andere  

geo-demografische karakterisering en het voorspellen van verkeersincidenten. 

Dag 1

5

Alle sprekers zijn onder  

voorbehoud van wijzigingen



Cyberzoo 

Door dr. ir. Guido de Croon

Welke mogelijkheden biedt slimme robotica in de vorm van robots? 

Beeld je eens in: je bent op een nacht de vliegtuighal van de faculteit Luchtvaart- en Ruimte-

vaarttechniek binnengeslopen. Terwijl je heimelijk door de donkere hal kruipt, hoor je een geluid 

voor je. Achter een zwart gaasnet zie je een zwerm zesbenige beesten over de vloer kruipen, 

terwijl een dozijn gigantische libellen vrolijk erboven fladderen. Ze zijn helemaal niet bedreigend 

en gaan gewoon opzij als je ze passeert. Je kijkt elkaar aan in pure verbazing.

Fire Side Sessie

Een open gesprek met een CEO van een Nederlands techbedrijf over de knelpunten bij innovatie, 

cultuur en leiderschap. 

(G)een (e)missie 

Door prof. dr. ir. L.L.M. Veldhuis

De maatschappij vraagt optimistisch aan de luchtvaart om de uitstoot tegen 2050 te halveren. 

Maar deze industrie verdubbelt elke 15 jaar! Dus waar we het echt over hebben, is geen reductie 

van 50% maar 94%! We staan voor nog meer grote vragen. Hoe kunnen we alternatieve ener-

giebronnen aan boord van ons vliegtuig krijgen? Batterijen zijn te zwaar, dus we moeten ons 

wenden tot chemische verbindingen. Hoe kunnen we de industrie aanmoedigen om te helpen? 

En wie gaat dit allemaal betalen? 

Duurzame energievoorziening en urbanisatie

Door prof. dr. ir. Miro Zeman

Eén van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van onze tijd; de overgang naar duurza-

me energie (de energietransitie). Er is een enorme vraag naar innovaties die bijdragen aan een 

hogere efficiëntie voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, elektrici-

teitstransmissie en -distributie en systeemdiensten zonder de betrouwbaarheid van de energie-

voorziening in gevaar te brengen. Miro neemt de deelnemers mee en deelt de belangrijkste en 

laatste ontwikkelingen, zodat je een beeld hebt welke bijdrage technologie kan leveren aan de 

verduurzaming. 

Dag 2
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  Politiek en Ondernemen

De politieke omgeving

Door topbestuurder(s) VNO-NCW en MKB-Nederland 

We kijken vooruit naar de komende verkiezingen en staan uitgebreid stil bij de turbulentie in de 

politiek en wat dit betekent voor ondernemingen. Hoe gaan we om met de politieke versnippe-

ring en het negatieve sentiment over bedrijven? Hoe blijven we goed met elkaar in dialoog en 

biedt het bedrijfsleven een uitgestoken hand naar de samenleving? Hoe neem je je omgeving 

mee in de dilemma’s waarmee je wordt geconfronteerd? En hoe creëer je win-win situaties?

Met bijdragen van Jet Bussemaker (Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke  

impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden. Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap in het kabinet-Rutte II) en Frank Heemskerk (Staatssecretaris van Economische 

Zaken in het kabinet-Balkenende IV).

Dag 3

Werk
sessie 1

Malie
toren

7



Succesvol innoveren

Door prof. ir. Deborah Nas

Nieuwe technologieën bieden ongekende kansen voor innovatie. Tegelijkertijd zijn ze een enor-

me bedreiging. Organisaties kunnen niet stil blijven zitten. Nieuwe spelers die de technologieën 

wél omarmen zullen marktaandeel afpakken en met nieuwe businessmodellen de nieuwe  

standaard zetten. Deborah vertelt over het aanpassingsvermogen van organisaties.  

Wat kenmerkt succesvolle organisaties? En waar gaan organisaties de mist in?

 

Industry 4.0

Door prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer 

Kitty analyseert met de deelnemers de markt(en) en geeft een blik op de toekomst, waarin  

bedrijven (organisaties) steeds meer te maken krijgen met algoritmen en influencers. Zij gaat in 

op disrupties als gevolg van globalisering, nieuwe technologieën en (nieuwe) bedrijfsmodellen.  

Ze duidt de (nieuwe) bedrijfsrisico’s (bijvoorbeeld retourstromen in e-commerce, te laat of te 

vroeg instappen). Focus van dit college ligt op ondernemen in de praktijk en de tastbare effecten 

van deze ontwikkelingen.

 

Organisatie ecologie

Door prof. dr. ir. Gerda van Dijk 

De toenemende complexiteit van de samenleving en de toenemende complexiteit van organi-

saties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit doet een zwaar beroep op leiderschap. 

Gerda geeft antwoorden op je vragen aan de hand van de wetenschap: de ecologie van organisa-

ties. Ze laat zien hoe je meervoudige waardeafweging in een netwerk van belanghebbenden op 

een slimme en succesvolle manier organiseert.

My Industry 4.0
Nyenrode Business Universiteit biedt intensieve academische  

opleidingen en korte en langere programma’s binnen de vakgebieden 

business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht. 

We verrichten ook onderzoek in deze vakgebieden. Onze leer-

filosofie luidt: ‘less teaching, more learning & development’.

Dag 4

Blok 2
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Filosofische beschouwing op samenwerken en vriendschap 

Door dr. Edgar Karssing 

Als solidariteit als fundament voor de maatschappij verandert, wat is dan een goede manier 

om je relatie met anderen te begrijpen? Hoe kan je de ethiek van deze relatie onder woorden 

brengen? Edgar presenteert een perspectief voor betekenisvolle relaties en verwijst naar een 

relatievorm waarmee hopelijk iedereen al bekend is: vriendschap. Hoe passen we dit toe in ons 

werkzame leven? Wat kunnen we hiervan leren? 

The Next Gen

Duopresentatie van prof. dr. Roberto Floren en een CEO van een familiebedrijf 

Zij spreken over de dynamiek en het spanningsveld tussen bedrijf en familie, over innoveren en 

overdragen en overleve(re)n. Een absoluut toponderdeel voor managers in familiebedrijven.

Dag 5

9
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  Transformeren

Make disruptions work?

Door SparkOptimus 

In deze werksessie krijgen de deelnemers handvatten om de opgedane kennis uit de eerste 

blokken (technologieën, organisatie inrichting, netwerken) met succes te vertalen naar de eigen 

praktijk en profit (waarde) voor zowel de organisatie als de samenleving.

In transitie of altijd onderweg? 

Met ir. Wiebe Draijer MBA (Bestuursvoorzitter van Rabobank) 

Een interactieve sessie over de noodzaak om een duurzame transitie te organiseren.

Dag 6

Werk
sessie 2

Malie
toren



Leiders van de toekomst

Door prof. dr. Freek Peters

Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap. De samenleving verandert snel en 

organisaties veranderen mee. Als het echter gaat om het leiderschap en de besturing van  

organisaties, stammen veel structuren en gebruiken nog uit het oude, industriële tijdperk.  

De vraag is wat dit betekent voor hedendaagse organisaties en voor de manier waarop deze  

worden bestuurd en geleid. Is de ‘klassieke leider’ nog wel geschikt voor het nieuwe tijdperk?  

En wat is dan het profiel van de leiders voor de toekomst? Welke factoren bepalen effectief 

leiderschap? Freek neemt ons mee in zijn onderzoek en ervaring op het gebied van contextueel 

leiderschap. Op zoek naar onderliggende patronen in veranderingen en de consequenties voor 

leiders en leiderschap. 

Leiderschap en de waarde van waarden

Door Peter Robertson MD

Met een mix van lezingen en oefeningen neemt Peter ons mee in de meest recente inzichten 

rond leiderschap en organiseren als een ‘natuurlijk’ proces. Ondernemingen, diensten en pro-

ducten kennen allemaal een life-cycle van ontstaan, tot bloei komen en uiteindelijk (uitgestelde) 

ondergang. We bekijken de rol van waarden in dat proces en in welke fase wat aan capaciteiten 

nodig is om de betreffende fase succesvol door te komen.

Next level leadership
Hét trainingsinstituut voor leiderschap en ontwikkeling. Al 70 jaar.

Inspirerend & verdiepend, persoonlijk & gezamenlijk, verrassend & 

vernieuwend. 

Focus: The Human Side of Enterprise. 

De Baak helpt door leren, mens en organisatie een stap vooruit in hun 

ontwikkeling.

Dag 7

Blok 3
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Leiderschap en de waarde van waarden (vervolg)

Strategische diversiteit; Always change a winning team

Door Peter Robertson MD

Aan de hand van te voren ingevulde online vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt in welke fase 

van de life cycle van je bedrijf jouw toegevoegde waarde ligt. Dit geeft inzicht en zelfkennis over 

je leiderschap en helpt je na te denken over de kracht van strategische diversiteit in teams, over 

innovatie en hoe je het verandervermogen van je organisatie kunt vergroten.

   

Leiderschap theorieën en stijlen 

Door dr. Robert van Zanten 

Zijn er opmerkelijke verschillen tussen topondernemers en top-CEO’s? Heeft een CEO een an-

dere persoonlijkheid dan een ondernemer? Hanteert een CEO een andere leiderschapsstijl dan 

een ondernemer die eigenaar van het bedrijf is? In hoeverre is de context waarin een CEO zich 

begeeft relevant voor zijn functioneren? Halen ondernemers betere resultaten dan CEO’s?

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen startende ondernemers en mkb-onder-

nemers. In deze lezing staan de verschillen in persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijlen, 

strategische oriëntaties, systeeminvloeden en performance tussen topondernemers en top-

CEO’s centraal.

Fantastisch leiderschap

Door Bas van der Veldt (AFAS Software)

Bij AFAS Software geloven ze echt in leiderschap. Bas heeft met het familiebedrijf bijzondere  

resultaten geboekt door medewerkers én klanten centraal te stellen. Hij vertelt hoe hij daar leiding 

aan geeft en we gaan met hem in gesprek over zijn ervaringen als ondernemer en leider. Vertrouwen, 

vrijheid en verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden voor het succes van Bas en van AFAS. 

  

Workshop Wise Leadership

Door trainers de Baak

Leiderschap gaat in eerste instantie over het beïnvloeden van de menselijke relaties in en tussen 

rollen in organisaties, die aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn. Hoe vullen we die rollen 

op een eigen wijze in? Vanuit welke visie (waar heen?) en vanuit welke waarden (waar houden we aan 

vast?) leid jij? Centraal staan je kwaliteiten, valkuilen, krachten en passie. Welke onzichtbare waarden 

en drijfveren liggen ten grondslag aan je eigen zichtbare leiderschapsgedrag? We doen oefeningen 

waarin we op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen met de bedoeling je meer inzicht te geven 

in je eigen leiderschap(stijl) en hoe je deze wijs en effectief kunt gebruiken in het leiden van je bedrijf. 

Dag 8
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  Miniseminar

Welke rol moeten ondernemers nu pakken?

Verschillende presentaties van onder andere de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland

en mr. Marry de Gaay Fortman MBA MSc (advocaat en commissaris).

Tips voor NEXT LEVEL ondernemers 

Discussie onder leiding van dagvoorzitter

 

Uitreiking certificaten en borrel

Dag 9

Slot
dag

Malie
toren
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WELKE WERKWIJZE WORDT GEVOLGD?

De leerervaring van de deelnemers staat voor-

op. Uiteraard staat daarbij de vertrouwelijkheid 

centraal.

Naast het gegeven dat het een sterk academisch 

programma is, is het adagium ‘vandaag leren, 

morgen toepassen’ van toepassing op het pro-

gramma. De theorie wordt direct getoetst aan 

de in de praktijk bestaande inzichten, waarbij je 

als deelnemer je kennis en inzicht productief en 

creatief gebruikt.

We geven je een duidelijke academische basis en 

conceptuele kaders, en tegelijkertijd zoeken we 

aansluiting op actuele ontwikkelingen en inzichten. 

We zoeken de interactie op en maken gebruik 

van verschillende werkvormen, case studies en 

assessments. Kennis en vaardigheden waarmee 

je in de praktijk direct aan de slag kunt (ervarings-

gericht leren).

De modules worden verzorgd door praktijk  

professionals en top hoogleraren. Daarnaast 

leveren ook vooraanstaande gastsprekers uit het 

bedrijfsleven en de politiek waardevolle bijdragen.

Je krijgt individuele opdrachten ter voorbereiding 

op de verschillende blokken en werksessies bij 

VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast zijn er 

groepsopdrachten.

De sprekers dagen je uit door je uitwerkingen 

te toetsen aan de aangereikte concepten, voor-

beelden en theorie. Zo krijg je meer inzicht in 

het huidige niveau van verandervermogen van je 

organisatie. 

GROEPSSAMENSTELLING

Om de kwaliteit van het programma te kunnen 

garanderen is het aantal deelnemers beperkt.  

Je maakt deel uit van een groep van circa 25 

deelnemers. Deze groepsgrootte garandeert con-

tinue persoonlijke aandacht van de hoogleraren, 

experts en begeleiders en biedt een uitstekende 

gelegenheid voor constructieve discussies en 

debatten.

Het programma moedigt diversiteit aan en staat 

daarom open voor deelnemers met verschillende 

achtergronden en vakgebieden.

PERSOONLIJKE INTAKE

Vanwege het exclusieve karakter van het pro-

gramma gaat er een persoonlijke intake aan 

de opleiding vooraf. Bij de intake leggen we je 

persoonlijke leerdoelen vast en gaan we na of jij 

geschikt bent voor deze leergang.

Praktische zaken 
voor deelnemers 
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Jolien Groenewoud

Programmamanager  

MalieAcademy 

malieacademy@vnoncw-mkb.nl

www.malieacademy.nl

LOCATIE

Het programma vindt plaats op enkele unieke 

plekken te weten: de campus van TU Delft, het 

landgoed van Nyenrode, de Malietoren en bij  

de Baak Seaside in Noordwijk. Het programma 

bestaat uit drie blokken van twee dagen inclusief 

diner en overnachting. Daarnaast zijn er nog twee  

werksessies en een slotdag in de Malietoren.

INVESTERING 

De investering voor het programma bedraagt 

€9.900 (exclusief BTW). Dit is inclusief alle lite-

ratuur, syllabi, coaching, begeleiding en accom-

modatiekosten, zoals overnachtingen, ontbijt, 

lunches, diners en dergelijke.

AANMELDEN EN INLICHTINGEN

Als je geïnteresseerd bent nodigen wij je van harte 

uit om je in te schrijven via de website. Voor inlich-

tingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kan je 

te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen 

je binnenkort te mogen verwelkomen.

ACTUELE DATA VIND JE OP ONZE WEBSITE
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