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Inleiding
De Nederlandse samenleving verandert snel. Ontwikkelingen  

in de bedrijfscontext zijn van alle tijden, maar nu zitten we in 

een periode van transformatie waarin doorgaan op hetzelfde pad 

feitelijk geen optie is. Specialisatie, technologische ont wikkeling, 

informatietechnologie en klimaatverandering. Daarmee krijgt elk  

bedrijf, direct of indirect te maken. Daar alert op inspelen vraagt 

iets van jouw onderneming en van jezelf: Up to date blijven met 

de laatste kennis en inzichten en ont wikkeling van jouw per-

soonlijk leiderschap.

We noemen dit Next Level Ondernemen

Om ondernemers klaar te stomen voor de toekomst 

heeft de MalieAcademy met gerenommeerde 

partners de opleiding Next Level Ondernemen  

ontwikkeld. Een 8-daagse opleiding met hoog leraren, 

top docenten en (gast)sprekers van VNO-NCW,  

MKB Nederland, Technische Universiteit Delft  

(TU Delft), Nyenrode Business Universiteit en  

de Baak. We bieden een afwisselend en interactief 

programma waarin opgedane kennis, vaardigheden 

en inzichten direct worden gekoppeld aan jouw 

praktijk. Na het volgen van deze opleiding heb je 

inzicht in:

Next Level Ondernemen is een programma  

van de MalieAcademy die daarmee een bijdrage 

levert aan ondernemen voor brede welvaart. 

Deze nieuwe visie van VNO-NCW en  

MKB-Nederland beoogt het bereiken van een 

samenleving met gelijke kansen en werk, een 

duurzame leefomgeving en voldoende eco-

nomische groei om die brede welvaart  

mogelijk te maken.

Welke veranderingen 

komen er op ondernemingen 

in Nederland af?

Wat betekenen deze  

veranderingen (trends) 

voor mijn bedrijf? 

Wat betekent dit 

voor jezelf in het kader van  

leiderschap?
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Neem jij jouw organisatie mee naar het Next Level?

Digitalisering en nieuwe technologieën bieden naast 

veel kansen en mogelijkheden ook uit dagingen.  

De veranderende samenleving vraagt om een 

nieuwe manier van ondernemen: Next Level 

Ondernemerschap. Hoe zorg je dat jouw onder-

neming of organisatie klaar is voor de toekomst? 

Hoe benut je de kansen die voorbijkomen en hoe 

pas je jouw organisatie en leiderschap hierop aan?

Het snelle tempo van technologische ontwikke-

lingen heeft geleid tot een groei van innovaties  

die ingrijpende veranderingen teweeg brengen.  

Om transformatie op gang te brengen en te  

sturen, is het belangrijk om technologische 

trends te observeren, evalueren en erkennen.

 

Maar technologisch ‘waakzaam’ zijn is in de we- 

reld van morgen niet langer genoeg. Het is nodig 

om jouw organisatie proactief mee te nemen in 

de nieuwe wereldorde, als onderdeel van een 

groter eco-systeem.

Als bestuurder van een onderneming of instelling 

ben je verantwoordelijk om leiding te nemen en de 

maatschappelijke relevantie van jouw organisatie 

te vergroten, op een andere manier te leren en 

samen te werken.

Doelgroep 

De doelgroep voor deze 8-daagse opleiding  

zijn ondernemers uit verschillende sectoren  

en branches. 

Groepsgrootte: 20 deelnemers.
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Het programma

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

ste technologische innovaties en wordt de impact ervan toegelicht. 

De dagen bij Nyenrode richten zich op inzichten over dynamieken in 

de organisatie en hoe je ervoor zorgt dat jouw organisatie beter met 

veranderingen kan omgaan. Met de Baak ga je aan de slag met je 

persoonlijk leiderschap om meer inzicht te krijgen in je eigen waar-

den van waaruit je jouw onderneming leidt en wat er nodig is om 

het verandervermogen te vergroten. Tijdens de slotdag maken we 

de balans op van het geleerde en de resultaten die dit in de praktijk 

heeft op geleverd. Ook blikken we vooruit: welke rol pak je als onder-

nemer in Nederland en wat zijn de next steps? 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  

inspireert en gaat ook schuren en prikkelen.  

We maken de verbinding met de Nederlandse 

innovatie   agenda en gaan belangrijke  

maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg.  

Met gast sprekers uit het bedrijfsleven gaan we 

gezamenlijk in gesprek over ondernemers en  

de samenleving en hun maatschappelijke rol in  

de transities.
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Dag 1

Kick
off

  Kick off

Tijdens de kick off maak je kennis met de mede-deelnemers aan deze leergang. Samen creëer je het 

vertrekpunt van een reis waarin je met en van elkaar gaat leren. Het programma wordt geïntroduceerd 

en we verkennen het veranderende speelveld waarin onze ondernemingen werkzaam zijn. Ook wordt 

een start gemaakt met de rode draad opdracht. We gaan meteen aan de slag! 



Blok 1

What’s new and what’s next?!
De TU 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 TU 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.

Succesvol innoveren

Door prof. ir. Deborah Nas

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

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

omarmen zullen marktaandeel veroveren 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?

IoT

Door dr. ir. Fernando Kuipers

Het Internet of Things (IoT) is de ontwikkeling van een netwerk van fysieke objecten, zoals 

sensoren, die via het IoT met elkaar zijn verbonden en informatie uitwisselen. De mogelijk  heden 

van dergelijke IoT applicaties, zeker wanneer deze worden gecombineerd met 5G netwerk-

technologie, zijn immens. Hierdoor worden vele medische, industriële, stedelijke en agricultuur 

toepassingen mogelijk gemaakt. Tijdens deze sessie zal Fernando de laatste perspectieven  

vanuit het Do IoT fieldlab delen en een aantal waardevolle praktijkvoorbeelden voor onder-

nemingen belichten.

Dag 2

Alle sprekers zijn onder  

voorbehoud van wijzigingen 6



Human-Centred Artificial Intelligence

Door prof. dr. ir. Alessandro Bozzon

Wat is Artificial Intelligence (AI) en hoe leren deze algoritmes? Waar zien we applicaties en waar 

dienen we op te letten bij de toepassing van AI in onze samenleving? Alessandro zal ingaan 

op deze vragen, en benadrukt de waarde van het combineren van cognitieve- en redenerings-

capaciteiten van individuen en groepen mensen met de rekenkracht van machines.

Fire Side Sessie

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

cultuur en leiderschap. 

De wereld om ons heen verandert

Door prof. dr. Jeroen van den Hoven

Nieuwe technologische ontwikkelingen op gebieden zoals big data, robotica, blockchain, AI en IoT 

bieden kansen. Dat gaan de deelnemers in Delft zien en zelf aan den lijve ondervinden. 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. Het tegenovergestelde is echter 

waar als je in je management van de verandering, ethiek de goede plek geeft. Jeroen gaat in op de 

positieve rol die morele reflectie heeft bij het stimuleren van innovatie. 

Tijdens deze module zullen we waar mogelijk ook een bezoek brengen aan de verschillende 

(field)labs waar een aantal technologische innovaties gedemonstreerd kunnen worden.

Dag 3
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Organisatie ecologie

Door prof. dr. ir. Gerda van Dijk

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

saties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens deze eerste dag neemt Gerda je mee  

in de ecologie van organisaties. Hoe organiseer je jouw organisatie en weeg je verschillende  

belangen en waarden af? Kijk op een andere manier naar jouw organisatie en zorg voor een  

slimme en succes volle ‘future-proof’ organisatie inrichting.

Ontwikkeling van organisaties  
en verandermanagement
Nyenrode Business Universiteit biedt intensieve academische  

opleidingen, kort- en langduriger programma’s binnen de vak gebieden 

business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht.  

Op deze terreinen verrichten we ook wetenschappelijk onderzoek.  

We combineren academische theorie, praktische relevantie en per-

soonlijke ontwikkeling, zodat jij succesvol aan je carrière kan bouwen.

Dag 4

Blok 2

Fire Side Sessie

Een open gesprek over toekomst perpectief met een inspirerende gastspreker. Waar ga jij heen 

met je onderneming en hoe kom je daar? Hoe zet je een stip op de horizon? Welke perspectieven 

zijn er?  En, welke stappen zijn er te zetten? Hoe krijg je mensen mee? Stel alle vragen die je altijd 

al hebt willen stellen op dit gebied.



Veranderen in de praktijk 

Door drs. Jessica Peters-Hondelink MAMPIM

Deze dag staat in het teken van veranderstrategie. Hoe creëer je een duurzame verander-

strategie die zowel planmatig en ontwikkelgericht is en ook oog houdt voor de samenwerking 

en benodigde gedragsverandering? Je gaat aan de slag met casuïstiek vanuit verschillende 

verander management perspectieven. Ook nemen we je mee in verschillende interventies  

waarmee je beweging creëert die leidt tot een duurzame impact voor jou en je klanten. 

Tijdens deze dag is er ruimte om a.d.h.v. het geleerde te werken aan je rode draad opdracht.

Dag 5
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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 6

Blok 3

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. Wat betekent dit voor jou, waar ben jij van en wat zie je in jouw organisatie?

Leiderschap en Strategische diversiteit

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 welke capaciteiten 

nodig zijn om de betreffende fase succesvol door te komen.
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Aan de hand van een van tevoren ingevulde online vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt in 

welke fase van de life cycle van je bedrijf jouw toegevoegde waarde ligt. Dit geeft inzicht en zelf-

kennis over jouw bedrijf en het helpt je na te denken over de kracht van strategische diversiteit 

in jouw eigen team(s) en organisatie, over innovatie en hoe je het verandervermogen van jouw 

organisatie kunt vergroten. 

Leiderschapstijl

Business Guest Speaker

We gaan in gesprek met een ondernemer over zijn/haar ervaringen als ondernemer en leider. 

Een open dialoog waarin vragen en dillema’s met de spreker en tussen de deelnemers worden 

besproken. Wat zijn de sleutelwoorden voor het succes van deze ondernemer en zijn/haar 

bedrijf? We doen nieuwe inzichten op voor ons eigen leiderschap en invulling van je rol binnen je 

eigen organisatie.   



Dag 7

Workshop Bewust Leiderschap

Door trainers de Baak

Leiderschap: wat is jouw verhaal, wat maakt jou onderscheidend? 

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 en vanuit welke waarden leid jij?  

Waarom zou iemand jou volgen? Centraal staan je kwaliteiten, valkuilen, krachten en passie.  

Welke onzichtbare waarden en drijfveren liggen ten grondslag aan je eigen zichtbare leider-

schapsgedrag? 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. Hoe inspireer je anderen met jouw verhaal? 
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Dag 8

Slot
dag

Malie
toren

  Slotdag

Op de slotdag kijken we met de nieuw opgedane kennis, vaardigheden en inzichten vooruit: 

Welke rol ga jij pakken? 

Tijdens de slotdag gaan we aan de slag met jouw toekomstige rol. Je presenteert de  

uitkomsten van van je reis door deze opleiding en je veranderopgave: welk statement  

maak jij voor de toekomst? 

 

Uitreiking certificaten en borrel

13



WELKE WERKWIJZE WORDT GEVOLGD?

De leerervaring van de deelnemers staat voorop. 

Uiteraard staat daarbij de vertrouwelijkheid cen-

traal.

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.

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met een 

‘rode draad opdracht’. Tijdens deze, vrij in te 

vullen opdracht kies je een uitdaging die speelt 

in jouw organisatie. Aan de hand van een model 

werk je aan ideeën om deze uitdaging aan te gaan. 

Wat kan jij vandaag doen aan de uitdagingen van 

morgen? 

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 20 

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

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke intake 

voorafgaand aan de opleiding. 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 is er nog een 

Kick off en een Slotdag.

INVESTERING 

De investering voor het programma bedraagt 

€9.900 (exclusief BTW). Dit is inclusief alle  

literatuur, syllabi, coaching, begeleiding en 

accommodatiekosten, zoals overnachtingen, 

ontbijt, lunches, diners en dergelijke.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE

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 

uiteraard contact met ons opnemen. Wij hopen je 

binnenkort te mogen verwelkomen.

ACTUELE DATA VIND JE OP ONZE WEBSITE
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