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Noordwijk Leadership Masters

Inhoudelijke opzet en programma

Gedurende vier bijeenkomsten, met als centraal 
thema Leading the Future, wordt per bijeen-
komst steeds een ander facet van leiderschap in 
die toekomst belicht. De bijeenkomsten worden 
gemodereerd door Jean Eigeman, voormalig lid 
van de Eerste Kamer en voormalig plv.directeur 
van de VNG. Momenteel is Jean zelfstandig 
consultant op het gebied van training en 
coaching.

De masterclasses hebben een uniforme opzet 
1.  Een senior manager, een bestuurder met een 

stevig trackrecord, zal het thema inleiden. 
Deze inleiding wordt gevolgd door een 
co-referaat door jonge talenten die (binnen 
het thema) al een opvallende prestatie 
hebben neergezet. Spreektijd is 20 minuten 
en nabespreking 15 minuten. Dit vaste deel 
wordt afgesloten met een ronde tafelgesprek 
met alle deelnemers in de zaal.

2.  In het tweede deel worden teams aan het 
werk gezet om met de input van deel 1 een 
opdracht uit te voeren. Dit deel krijgt een 
licht competitief karakter.

  Het begint met een korte presentatie van 
een deelnemend bedrijf, in principe door de 
jonge talenten zelf.

Graag introduceren wij de Noordwijk Leadership Masters, een initiatief van de Noordwijkse Golfclub  
in samenwerking met Spencer Stuart, een toonaangevend bedrijf op het gebied van executive search 
en leadership consulting. Het betreft een unieke Leadership Masterclass op basis van invitation only. 
Aan het eind van elke masterclass is er de optie om deel te nemen aan een 9 holes team competitie 
golf of aan een golf clinic verzorgd door één van onze golfprofessionals. Inschrijving geldt voor een 
team van een senior manager/directeur en één tot drie jonge veelbelovende talenten. 

Van oudsher biedt golf, naast de sportieve ervaring, gelegenheid om ontmoetingen te organiseren. 
Collegiale competitie en netwerk ontwikkeling zijn prettige nevenaspecten van het clubleven.  
Door gebruik te maken van de bijzondere ambiance van de Noordwijkse Golf Club (NGC) willen wij 
bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaring gericht op leiderschap en innovatie. Hiervoor 
werken wij samen met Spencer Stuart. Daarnaast maken we gebruik van ons rijke netwerk van leden 
en sponsoren met tal van inspirerende mensen die aan de masterclasses een hoge meerwaarde 
kunnen bieden. 



Programma en overzicht van thema’s en sprekers

Thema 1: Cultuur(verandering) en leiderschapscompetenties voor de toekomst
Inleider: Ger Scholtens, Partner Spencer Stuart

Co-referent:  Jairi Terpstra, Talent Advisor Manager & Employer Branding Lead Benelux, Unilever.

	 	 19	juni	2019

Inhoud:   Hoe zorgen wij voor alignment van de bedrijfscultuur met de eisen die de veranderde omgeving  

aan ons stellen? Welke eigenschappen van een leider zijn hierbij essentieel om een toekomstgerichte 

bedrijfscultuur te laten floreren? Hoe ga je om met weerstand en hoe zoek je de balans tussen identiteit 

en de noodzaak om in te spelen op veranderende verhoudingen binnen en buiten de onderneming? 

Wat doe je met beeldvorming en de invloed van (sociale) media?

Thema 2: Innovatie, leiderschap en competentieontwikkeling
Inleider:  Michael Vogel, Group Director Ten Cate Grass

Co-referent: Stephan Veen, Executive Search Consultant Spencer Stuart en voormalig hockeyspeler Nederlands elftal 

	 	 3	oktober	2019

Inhoud:   Hoe bereidt een leider zich met zijn team voor op de noodzaak tot innoveren op verschillende 

aspecten waar zijn onderneming mee te maken heeft? Het gaat om het bieden van nieuwe 

producten en diensten voor klanten, maar ook om een constante innovatie binnenshuis om vooruit-

gang mogelijk te maken. Hoe motiveer jij als leider om een innovatieve cultuur te stimuleren?  

Wat doe je aan competentieontwikkeling en hoe blijf je als lerende organisatie aantrekkelijk voor 

zowel stakeholders als werknemers?

Thema 3: Hoe creëer je als leider draagvlak voor jouw ideeën?
Inleider: Robert Otto, Lid RvB Achmea 

Co-referent:  Zita Schellekens, Director Corporate Affairs Heineken

	 	 31	oktober	2019

Inhoud:   Hoe breng jij als leider jouw ideeën en die van anderen op een efficiënte wijze onder de aandacht? 

Hoe krijg je die aandacht en hoe overtuig je? Je begint vaak in een team met het ontwikkelen van 

ideeën, maar vervolgens heb je derden, zowel binnen als buiten jouw organisatie, nodig om jouw 

ideeën uit te werken en te verwezenlijken. Hoe pak je dit aan?

Thema 4: Hoe ga je als leider om met internationalisatie en diversiteit?
Inleiders:   Hans Wijers, Voorzitter RvC ING, voormalig minister van Economische Zaken en voormalig  

voorzitter RvB AKZO. 

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en voormalig voorzitter MKB-Nederland.

	 	 18	december	2019

Inhoud:   Wat zijn de uitdagingen voor leiders als de onderneming internationale activiteiten heeft en te 

maken krijgt met diversiteit in mensen met hun verschillende stijl en ervaring. De wereld is voor 

steeds meer ondernemingen een gebied zonder grenzen, maar wel met grote verschillen in visie  

op het leven en werk. Hoe maak je als leider het best gebruik van deze verschillen om de onder-

neming hiervan optimaal te laten profiteren.



Organisatie en planning

Elk team bestaat uit een captain, een senior manager van het deelnemende bedrijf op directieniveau plus 
maximaal 3 teamleden. De teams kunnen per bijeenkomst wisselen van samenstelling. De teamleden zijn 
jonge mannen en vrouwen, high potentials binnen het bedrijf van de captain. 

De masterclasses starten om 12.30 uur en worden om 16.30 afgerond. Daarna wordt er voor geïnteres-
seerden een 9 holes golfwedstrijd georganiseerd. Voor de niet golfers is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een golf clinic onder leiding van een golfprofessional.

De data voor de masterclasses in 2019 zijn 19 juni, 3 oktober, 31 oktober en 18 december. 

Kosten

De deelnamekosten bedragen 1.650,- euro per persoon excl. BTW, inclusief alle andere zaken, zoals lunch, 
koffie, borrel, greenfee, clinic, etc.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden:
Ton Crépin, antoniuscrepin@gmail.com, mobiel 06 - 52403717
Hans Janssen, hanscfjjanssen@gmail.com, mobiel 06 - 20950996

Noordwijkse Golfclub
Randweg 25
2204 AL  Noordwijk
Ton Crépin, antoniuscrepin@gmail.com 
mobiel 06 - 52403717
Hans Janssen, hanscfjjanssen@gmail.com 
mobiel 06 - 20950996
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