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Making business human (MBH16) 
Velen vóélen dat er iets gaande is. Ze wéten dat 
de tijd van technocratie, een monomanische focus 
op winst en blind vertrouwen op de werking van 
hiërarchieën voorbij is. Het is tijd voor iets anders, 
iets beters. Gevraagd naar wat dat andere dan is, 
komen aardig wat mensen met allerlei modellen 
(zoals holacracy en stakeholder relationship manage-
ment), boeken (bijvoorbeeld Verdraaide organisa-
ties en Reinventing Organizations) en praktijkvoor-
beelden (denk aan Buurtzorg en Valve Software). 
Maar als het gaat om het daadwerkelijk realise-
ren van dat ‘andere’, dan is er nog maar een be-
trekkelijk klein groepje mensen en organisaties 
die dat voor elkaar hebben gekregen. Er zit nog 
een wereld tussen begríjpen hoe dingen beter 
kunnen en dingen daadwerkelijk beter dóén. 
 
Ik geef je de kans om op 10 november a.s. te 
luisteren naar en mee te denken over het ‘ande-
re’ én manieren om dat te realiseren. We ver-
kennen theoretische concepten en praktische 
oplossingen met verhalen van inspirerende spre-
kers en werkvormen die je menselijkheid stimu-
leren. Allemaal bedoeld om het niet alleen beter 
te begrijpen maar het ook te doorleven zodat je 
het beter gaat wíllen doen én het vanaf 11 no-
vember ook echt anders gáát doen. 
 
Programma 
12:30 ontvangst  
13:00 inhoudelijk programma 
17:15 borrel 
 
Locatie 
Theater de Speeldoos 
Rembrandtlaan 35 
3741 TA Baarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprekers (in alfabetische volgorde) 
Aukje Nauta is part- 
ner bij Factor Vijf, een  
adviesbureau  dat  zich  
bezighoudt met vernieu- 
wing   van   werkrelaties.  
Tot  voor  kort was zij als  

bijzonder  hoogleraar  aan  de  UvA  actief  
met het onderwerp Employability in Werk- 
relaties en kroonlid van de SER.  Aukje zal  
het hebben over gulheid: waarom en wan- 
neer zijn werkende mensen en organisaties  
gul en hoe kunnen we gulheid ‘nudgen’? 
 
 

Henk Verhoeven is docent 
Toegepaste Psychologie aan de  
Fontys Hogescholen en schrijver  
van het boek Oerganisatie.	 De 
evolutie van samenwerking, van 
mierenhoop     tot     multinational. 

Daarin laat hij zien dat samenwerking geen men-
selijke uitvinding is maar dat het overal, van alle 
tijden en heel natuurlijk is. Op 10 november 
gaat hij vooral in op belangrijke historische veran-
deringen in leiderschap en management, en  hoe die 
uitpakken in de moderne wereld. 
 
 

Maaike Veenstra is locatiema-
nager bij WoonZorgcentra 
Haaglanden. Onder haar leiding 
werd een locatie gesloten. Dat 
klinkt niet mooi, maar de nood-
zakelijke sluiting verliep  tegen  alle 

verwachtingen in succesvol. Overplaatsing van be-
woners ging sneller dan gepland en bewoners en 
medewerkers waren blij met hun nieuwe plek.  
De tweede locatie waar Maaike de leiding nam 
onderging een positieve verandering. Hoe deed 
ze dat? Een interview. 
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Volgens  Rich en Yvonne Du-
tra-St. John is ons belangrijkste 
probleem afscheiding, isolement 
en eenzaamheid. In 1987 begon 
het echtpaar   daarom   het   
programma   Challenge   Day   op  

high schools (in Nederland bekend dankzij tv-
programma Over de Streep). Hun doel is dat ie-
dereen kan leven in een wereld waar hij of zij 
zich veilig, geliefd en gevierd voelt. Challenge 
Day bereikt dat doel door ervaringsprogramma’s 
aan te bieden voor de jeugd en hun omgeving. 
Inmiddels zijn die al duizenden keren uitgevoerd 
in binnen- en buitenland, kregen ze meer dan 
tien onderscheidingen en (het allerbelangrijkst) 
zijn Rich en Yvonne bij Oprah geweest. Op 10 
november openen zij op weergaloze wijze het seminar 
en laten ze zien dat werkende mensen ook iets 
aan hun methode hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden  
Aanmelden kan via de Facebook-pagina van Fel-
low Man (bij Upcoming Events) of via de mail: 
MBH@fellow-man.nl. Tip: neem iemand mee, 
die je graag met dit onderwerp in aanraking wilt 
laten komen. Meld jezelf en je eventuele “+1” 
wel snel aan, want er is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
 
Tot 10 november!  
 
Hartelijke groet,  
Olav (olav@fellow-man.nl) 


