
Flevum houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de ontwikkeling van netwerkstructuren
die een bijdrage leveren aan de innovatiekracht, wendbaarheid en het aanpassingsvermogen
van vele organisaties. Het delen van ervaring en het uitwisselen van kennis en inzicht op trends
die van invloed zijn op het besturen van een organisatie zijn naar onze mening cruciaal binnen
het moderne ondernemerschap. 

Het Flevum Leaders Network biedt CEO’s, Algemeen Directeuren en DGA’s van middelgrote
bedrijven/organisaties een venster op actuele trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op
het besturen van uw organisatie. Door in besloten kring visies op de toekomst en lessons
learned uit het verleden met elkaar te delen wordt voor deelnemers een enorme waarde
gecreëerd. 
Van het Flevum Leaders Network kunt u een programma aanbod van kleinschalige events voor
bestuurders van organisaties in het marksegment Small & Medium Business verwachten. Er
zullen  uiteenlopende onderwerpen worden besproken die raken aan interesses en uitdagingen
op het gebied van innovatie, transformatie en personal leadership.

VOORUITBLIK PROGRAMMA 2021 - 2022
Voertaal: Nederlands

Op de volgende pagina vindt u vooruitblik op de komende events in 2021 en 2022.
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Ina Klaassen | Directeur Bestuurder Museum Boijmans Van Beuningen

De afgelopen anderhalf jaar was er één organisatie waarvoor de Coronacrisis vrijwel
geen impact heeft gehad; Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De
organisatie had het geluk om een langdurige sluiting voor structurele verbeteringen
op de planning te hebben staan. Dit betekent niet dat Ina Klaassen, het de afgelopen
tijd rustig heeft gehad. Als Directeur Bestuurder is zij namelijk verantwoordelijk voor
alle bedrijfsvoering van het museum; van de digitalisering van systemen en mensen
tot het hervormen van de bedrijfscultuur. Vanuit haar rol gaat Ina in op wat het
betekent om als Directeur Bestuurder tegelijkertijd verantwoordelijk te zijn voor alle
takken van de bedrijfsvoering en altijd van je verwacht wordt ‘raak te schieten’. Na de
keynote van Ina draait de sessie vooral om discussie en interactie. Deze setting biedt
ondernemers, bestuurders en directeuren de mogelijkheid om onderling ervaringen
uit te wisselen en over en weer van elkaar te leren.

September

Virtuele Ronde Tafel Bijeenkomst - 17:00-18:30 uur
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Charles van der Voort | Advocaat bij VOI Advocaten - Voormalig hoofdofficier
Openbaar Ministerie

Hoe geef je als bestuurder, en vooral als persoon, leiding aan werknemers die op z’n
minst even hoogopgeleid als jij zijn? Daarnaast moet je als bestuurder om leren gaan
met de interne politiek binnen jouw organisatie. Deze kwesties blijken van groot
belang voor een veelheid aan organisaties, waaronder het Openbaar Ministerie, van
oudsher een organisatie waar leiders gekozen worden op basis van expertise in plaats
van leiderschapskwaliteiten. 

Vanuit zijn voormalige positie als Hoofdofficier van Justitie gaat Charles van der
Voort in op leiderschap voorbij de functie. Hierbij focust Charles niet alleen op zijn
successen, maar juist op de schrammen en stoten die hem hebben gemaakt tot de
leider die hij vandaag de dag is. Na de keynote van Charles draait de sessie vooral om
discussie en interactie. Deze setting biedt ondernemers, bestuurders en directeuren
de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen en over en weer van elkaar te
leren. 

12
Oktober

Virtuele Ronde Tafel bijeenkomst - 17:00-18:30 uur
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Felienne Hermans | Hoofddocent Leiden Institute of Advanced Computer Science,
Universiteit Leiden

Hoe kan je als bestuurder de juiste keuze maken uit de veelheid aan technologische
opties waarmee je overladen wordt, als je niet bekend bent met de principes waarop
deze technologieën zijn gebouwd? Programmeren is voor veel bestuurders iets
onbekends, maar hoeft zeker niet onbereikbaar te blijven. In deze interactieve sessie
gaan we in op de toegevoegde waarde van een basisbegrip van programmeren voor
elke bestuurder in de 21ste eeuw. 

Met dit doel gaat Felienne Hermans, Universitair Hoofddocent aan het Leiden
Institute of Advanced Computer Science, Universiteit Leiden, met u in gesprek over
de beginselen van programmeren en waarom programmeren bij de skillset van elke
succesvolle moderne leider moet horen. Een interactief kleinschalig format biedt
ondernemers, bestuurders en directeuren de mogelijkheid om onderling ervaringen
uit te wisselen en over en weer van elkaar te leren.

November

Virtuele Ronde Tafel bijeenkomst - 17:00-18:30 uur

Albert Arp | CEO Jaarbeurs Holding/VNU-Group

Als internationale organisatie had Jaarbeurs al vroeg te maken met de implicaties van
de COVID-pandemie, en dus ook meer tijd dan veel beurs- en event-organisaties om
zich voor te bereiden op een crisisperiode. Desondanks is de organisatie het eerste
jaar hard geraakt. Nu de wereld weer opengaat en evenementen weer mogen, is het
tijd om te revitaliseren. Wat vergt dit van je als leider?

In zijn presentatie gaat Albert Arp, CEO van Jaarbeurs Holding, in op de ‘COVID-
principles’ die zijn leiderschap hebben gevormd en hoe hij de pandemie-crisis heeft
gebruikt om middels innovaties op het gebied van duurzaamheid en technologie te
kunnen versnellen (“van de crisis een zegen maken”). In een interactief kleinschalig
format kunt u uw ervaringen delen met andere ondernemers, bestuurders en
directeuren om over en weer van elkaar te leren en met Albert in gesprek te gaan. 

December

Virtuele Ronde Tafel bijeenkomst - 17:00-18:30 uur
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Pieter Elbers | President-Directeur KLM

KLM is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar eigen naam
vliegt. Als president-directeur heeft Pieter Elbers vorig jaar het honderdjarig jubileum
van KLM mogen vieren. Een bedrijf kan alleen honderd jaar worden als het zichzelf
constant opnieuw uitvindt. Door te investeren in nieuwe initiatieven en het
ontwikkelen van plannen voor een duurzame luchtvaart maakt hij de organisatie
future proof. Hoe zorgt KLM ook de komende decennia voor meer dan 35 miljoen
passagiers?

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het Seaside Dinner. De ontvangst is
vanaf 18.00 uur, het inhoudelijke programma inclusief diner duurt van 19.00 – 22.30
uur. Aansluitend is er gelegenheid voor koffie en netwerken.

Januari

Jaarlijks Leaders Network Seaside Dinner | Grand Hotel
Huis ter Duin te Noordwijk20

VOORUITBLIK PROGRAMMA 2022

Coen de Ruiter | Algemeen Directeur Greenchoice

Informatie over het onderwerp en storyline volgt later.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze fysieke ronde tafel
bijeenkomst. De ontvangst is vanaf 17.30 uur, het inhoudelijke programma inclusief
diner duurt van 18.00 – 20.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor koffie en
netwerken. Einde is om 21.00 uur.

April

Ronde Tafel Diner | Regio Utrecht

6
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Jan Christiaan Koenders | Managing Director Toyota Lexus

Door groei, vooruitgang, en verandering is het voor veel bedrijven lastig om de
kern van hun cultuur te behouden. Essentieel is hoe je ervoor kan zorgen dat de
cultuur die een onderneming speciaal maakt, niet verloren gaat in een
bedrijfsstrategie en wellicht zelfs de sleutel kan vormen tot grootschalig succes.
Tijdens deze Virtuele Ronde Tafel neemt Jan-Christiaan Koenders u mee in het
verhaal van Toyota, wereldwijd het grootste cultureel ‘kleine’ bedrijf. Daarbij gaat
hij specifiek in op hoe de decentrale organisatie, waar ook Louwman & Parqui
onder valt, een succesvolle ondernemersgeest behoudt.

21
April

Virtuele Ronde Tafel bijeenkomst - 17:00-18:30 uur

Rutger van Oosten | Algemeen Directeur TKB

Wat doe je op het moment dat je gehackt bent en data mogelijk op straat liggen?
Dergelijke situaties stellen  eisen aan daadkracht en leiderschap van een bestuurder.
Belangen worden nog groter op het moment dat ook jouw klanten blootgesteld
worden aan een cyberdreiging. Rutger van Oosten, Algemeen Directeur van TKB
neemt u mee in zijn transparante en effectieve strategie om een cybersecuritycrisis te
bedwingen. Nu data voor bedrijven steeds essentiëler wordt, en ondernemingen vaak
geen specifieke cybersecurity verantwoordelijke hebben, is leiderschap in dergelijke
situaties cruciaal. Welke ‘lessons learned’ van TKB zijn relevant voor uw business? 
Deze bijeenkomst is kleinschalig, interactief, besloten en persoonlijk. Na de keynote
van Rutger draait de sessie vooral om discussie en interactie. Deze setting biedt
ondernemers, bestuurders en directeuren de mogelijkheid om onderling ervaringen
uit te wisselen en over en weer van elkaar te leren. 

17
Juni

Virtuele Ronde Tafel bijeenkomst - 17:00-18:30 uur

TERUGBLIK PROGRAMMA 2021
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Indien u niet eerder heeft deelgenomen aan 1 van onze Flevum Leaders Network
bijeenkomsten is het mogelijk om 1 x kosteloos deel te nemen aan een Flevum
Leaders Network event in het kader van een orientatie op een lidmaatschap. Bij elke
deelname daarna gaan wij ervan uit dat u lid wilt worden, waarbij u de volgende
keuzemogelijkheden heeft t.a.v. ons jaarprogramma bestaande uit 10-12 (virtuele en
fysieke) bijeenkomsten: 
U neemt uitsluitend deel aan 6 virtuele ronde tafel events voor een bedrag € 1.800,--
per 12 maanden. De virtuele events duren van 17.00 – 18.30 uur. 
U neemt uitsluitend deel aan 4 fysieke ronde tafel events inclusief diner voor een
bedrag van € 2.000,-- per 12 maanden. De fysieke events duren van 17.30 uur tot 20.30
uur en vinden plaats op exclusieve locaties. 
Indien u lid wordt van zowel de virtuele als de fysieke events voor een bedrag van
€3.800,-- per 12 maanden nodigen wij u ook uit voor onze jaarlijkse nazomerborrel in
de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging aan de Maas te Rotterdam en ons jaarlijkse
Seaside Dinner in Huis ter Duin te Noordwijk. 
Per event ontmoet u 15-20 directeuren, DGA’s van middelgrote bedrijven en
organisaties die opereren in Nederland en België. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. 

Wilt u lid worden van het Flevum Leaders Network?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
José Uitenbroek
Director Strategic Alliances
juitenbroek@flevum.nl
+31 (0)6 27 51 51 53

LinkedIn

In 2022 zal Flevum 6 virtuele ronde tafel bijeenkomsten organiseren en 4 fysieke
ronde tafel bijeenkomsten inclusief diner binnen het Leaders Network
programma. Sprekers en onderwerpen zullen op een later tijdstip bekend
gemaakt worden.

mailto:juitenbroek@flevum.nl
https://www.linkedin.com/in/joseuitenbroek/

