
Masterclasses

BEZOEK ONZE NIEUWE MASTERCLASS REEKS

EN VERSNEL DE ONTWIKKELING VAN JE ORGANISATIE



Deze masterclass reeks richt zich op de nieuwste inzichten en 

instrumenten op het gebied van engagement, ethics en  een 

passende performancecultuur. In 3 masterclasses van 1 dag 

brengen wij theorie en praktijk bij elkaar. Samen met vakgenoten 

krijg je onder begeleiding van inspirerende sprekers inzicht in  

welke stappen je kan zetten zodat jouw organisatie zich snel kan 

aanpassen aan de vraag van klanten. Binnen de kaders van de 

wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid zoek je naar de juiste mix 

tussen vast en flexibel. Met bevlogen, breed inzetbare medewerkers 

die weerbaar zijn, eigenaarschap tonen en ‘agile’ kunnen leren.

In 3 masterclasses van 
1 dag brengen wij theorie 
en praktijk bij elkaar.

Engagement en een passende performance cultuur 
• Dr Kilian W. Wawoe

Professionals laten excelleren 
• Drs. Margreeth Kloppenburg

Excellentie in de praktijk 
• Jos van Kessel, CEO Schouten & Nelissen 
• Corline van Reenen, Global learning coördinator Rabobank 
• Sjarel Ex, Directeur Boijmans van Beuningen
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ONDERWERPEN EN SPREKERSONDERWERPEN EN SPREKERS
  Engagement en een passende performance cultuur 

 - Dr Kilian W. Wawoe

  Professionals laten excelleren 
 - Margreeth Kloppenburg  
 - Drs. Margreeth Kloppenburg

  Excellentie in de praktijk 
 - Jos van Kessel, CEO Schouten & Nelissen 
 - Corline van Reenen, Global learning coördinator Rabobank 
 -  Sjarel Ex, Directeur Boijmans van Beuningen 
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ENGAGEMENT EN EEN PASSENDE PERFORMANCECULTUUR 

MASTERCLASS PROGRAMMA

DAG 1

Belonen leidt niet tot betere prestaties, maar wat dan wel?

Er is een stevig verband tussen geëngageerde medewerkers en 

goede bedrijfsresultaten. Organisaties zoeken naar factoren die 

bevlogenheid van medewerkers aanwakkeren en performance 

stimuleren. We nemen je mee naar resultaten uit onderzoeken 

op het gebied van belonen en prestatiemeting en naar de 

weerbarstige praktijk. 

DE VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD:
 Hoe schep je een goede performance cultuur? Wat zijn de 

 factoren die er toe doen en wat is het effect van belonen 

 en straffen in een organisatie? In hoeverre maakt geld jou of 

 je medewerkers nu echt gelukkig? 

 Wat weten we nu echt over engagement? Valt dat te beïn

 vloeden en hoe dan? Wat kun je vanuit je rol als manager of 

 HR professional hieraan toevoegen?

 En als je dit op een rijtje zet, hoe kun je dan meer uit je team 

 halen zonder te betalen! 

Datum:   Dinsdag 27 oktober 2015 

Locatie:  Kantoor Schouten & Nelissen,  

    Zaltbommel

Investering: € 495,-

SPREKER: DR KILLIAN WAWOE



EXCELLENTIE IN DE PRAKTIJK
Inspiratie, Intervisie en best practices.

PROFESSIONALS LATEN EXCELLEREN
Het dilemma tussen meesterschap en maximaal rendement. 

DAG 3

DAG 2

DE VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD:
 Wat verstaan we onder de term professional, hoe kijkt 

 deze naar de wereld en hoe leert hij? 

 Welke factoren doen er toe om professionals bevlogen, 

 betrokken en weerbaar te maken

 Met welke (ethische) dilemma’s komen professionals 

 in organisaties in aanraking en hoe ga je om met dit 

 dilemma tussen meesterschap en maximaal rendement?

Op deze afsluitende dag – die je alleen kunt volgen 

als je een van de andere masterclasses hebt gevolgd- 

integreer je de verschillende factoren die het werken 

van medewerkers beïnvloeden. Jos van Kessel 

begeleidt deze dag en geeft hiermee ook zijn visie op 

excellente medewerkers en hoe hij daar vorm aan geeft 

bij Schouten & Nelissen. Na een korte wrap up van 

voorgaande dagen en aanvullende inzichten, neemt de 

directeur van Boijmans van Beuningen: Sjarel Ex je mee 

in zijn wereld. Hij legt de verbinding met kunst, inspiratie 

en engagement. Corline van Reenen, deelt een best 

practice uit haar brede ervaring en praktijk van de RABO 

Bank. Hoe help je professionals in deze tijd om agile te 

blijven leren? Om excellent het werk te kunnen doen? 

Hierna buig je je over de praktijksituaties en vraagstukken 

van de verschillende deelnemers. Aan de hand van best 

practice voorbeelden van de gasten, van jou zelf en je 

vakgenoten wissel je ervaringen uit en kijk je scherp naar 

je eigen rol hierin.

Wat hebben kenniswerkers in deze complexe en snel 

veranderende wereld  nodig om hun werk goed te doen? 

Goed werk wordt hier omschreven als: ‘ethical, engaged 

and excellent’. Je onderzoekt het dilemma tussen 

meesterschap en bezieling van professionals aan de 

ene kant en sturen op de koopmansgeest en maximaal 

rendement aan de andere kant. Ben jij zelf in jouw 

organisatie als professional in staat om naar eer en 

geweten te werken? En kun je anderen daarmee helpen, 

door ze –als persoon- stevig verankerd te laten zijn met 

hun professie? En schep je voldoende randvoorwaarden 

waarin zij de ruimte krijgen terwijl er ook resultaten bereikt 

moeten worden en maximale flexibiliteit gevraagd wordt?  

Je verdiept je met behulp van verschillende theoretische 

en praktische kaders in de leefwereld van de professional. 

Door jouw opvattingen en inzichten te toetsen en te delen 

met vakgenoten krijg je automatisch ook meer inzicht over 

je zelf en je eigen professionele identiteit. 

Datum:   Dinsdag 24 november 2015 

Locatie:  Boijmans van Beuningen, 

    Rotterdam

SPREKER: JOS VAN KESSEL

SPREKER: CORLINE VAN REENEN

SPREKER: SJAREL EX

Functie: CEO Schouten & Nelissen

Functie: Manager Learning & Develpment, Rabobank

Functie: Directeur Boijmans van Beuningen

Datum:   Woensdag 4 november 2015 

Locatie:  Hoofdkantoor Rabobank, Utrecht

Investering: € 495,-

SPREKER: DRS MARGREETH KLOPPENBURG



Jos van Kessel is per 1 februari aangetreden als CEO van 

Schouten & Nelissen (SNR Schouten Global B.V.). Hij was 

hiervoor algemeen directeur bij Laurens Simonse Groep 

(LSG). Van Kessel studeerde Fiscaal en Nederlands recht 

en deed een postdoc opleiding Treasury Management 

en Control. Hij was manager bij de Financiële Academie 

en eigenaar van IPV Opleiding en Training en People in 

Transfer. In 2011 verkocht hij zijn bedrijven en nam zitting 

in de directie van LSG, waar hij vanaf 2013 de functie van 

algemeen directeur vervulde.

Dr. Kilian W. Wawoe studeerde Organisatiepsychologie 

aan de Universiteit van Utrecht waarna hij als 

Management Trainee Human Resources aan de slag 

ging bij ABN-AMRO Bank. Hij werkte 10 jaar als senior 

personeelsmanager bij ABN-AMRO Bank in Nederland, 

Monaco, België en India. In 2010 vertrok hij bij de 

bank en promoveerde in dat zelfde jaar aan de Vrije 

Universiteit op een onderzoek naar de impact van 

beloning op medewerkers in verschillende landen. 

Momenteel adviseert hij organisaties over het verhogen 

van de medewerkerprestaties en is hij in deeltijd 

verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Drs. Margreeth Kloppenburg werkte tot 2012 als senior/

trainer adviseur voor professionals in het bedrijfsleven en 

leidt op dit moment een onderzoek naar onder welke 

voorwaarden professionals, goed werk kunnen leveren. 

Werk dat van hoge kwaliteit en betekenisvol is en integer 

uitgevoerd. Ze is bestuurslid van Stichting Beroepseer, 

adviseert en doceert aan Nyenrode Business University 

en is verbonden aan de kenniskring van de Hogeschool 

Utrecht. Ze is lid van de adviescommissie Cultuur, ethiek 

en gedrag van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 

Accountants, auteur van boeken, artikelen, opinies en 

columns.

DE SPREKERS

Dr. Kilian W. Wawoe Jos van Kessel

Corline van ReenenDrs. Margreeth 
Kloppenburg

Corline van Reenen, studeerde organisatiepsychologie 

en economie in Utrecht.  Ze is lid van het MT van 

het Rabobank Learning Center. Als global learning 

coördinator is ze verantwoordelijk voor de L&D 

activiteiten van Rabobank Nederland en coördineert ze 

de uitrol van programma’s wereldwijd. Ook is Corline 

bestuurslid van de NVO2, de beroepsvereniging voor 

HRD professionals. Corline denkt graag ‘out of the box’ 

en kijkt vooruit en past dit toe in design van programma’s 

en advisering van haar business.



OPBOUW EN DUUR
De masterclasses zijn als reeks te volgen maar ook als 

losse dag. De 3de dag kan alleen gevolgd worden in 

combinatie met dag 1 of dag 2.        

Elke masterclass start om 9.30 en eindigt om 17.00 en 

zal steeds op een andere locatie plaatsvinden. 

INSCHRIJVEN
Je kunt je aanmelden via www.sn.nl/masterclassreeks of 

telefonisch via 0418 688 558. Na aanmelding ontvang 

je een bevestiging en factuur. Door u aan te melden 

voor de masterclass(es) gaat u akkoord met onze 

leveringsvoorwaarden. Een week voor aanvang van de 

eerste masterclass ontvangt u een sms ter herinnering 

en een routebeschrijving.

INVESTERING* 
De losse masterclasses kosten €495,-. Bij aanschaf van 

de gehele masterclass reeks geldt  3 voor de prijs van 2 

en betaald u slechts €995,-. Deze investering is inclusief 

maaltijden en studiemateriaal. De masterclasses zijn niet 

overdraagbaar. 

DEELNEMERSCERTIFICAAT
Deelnemers die de hele reeks bijwonen ontvangen na 

afloop een deelname certificaat.

PRAKTISCHE DETAILS

Sjarel Ex

Sjarel Ex studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht (1976-

1982). Hij specialiseerde zich in de vroege Nederlandse 

avant-garde en de beweging van kunstenaars en 

architecten rondom het tijdschrift De Stijl. Van 1984 tot 

1987 was hij verbonden aan ZWO/Vrije Universiteit. Ex 

publiceert sinds 1980 opiniërende artikelen, columns 

en besprekingen. In 1988 werd hij benoemd tot 

directeur (artistiek en zakelijk) van het Centraal Museum 

Utrecht. Ex werd in juni 2004 benoemd tot directeur 

van Museum Boijmans Van Beuningen en is sindsdien 

eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke 

beleid van dit museum. Hij verzelfstandigde deze 

Gemeentelijke dienst per 31 december 2005.

‘EDUCATION 
IS THE MOST 
POWERFUL 
WEAPON 
WHICH YOU 
CAN USE TO 
CHANGE THE 
WORLD’
- NELSON MANDELA



Masterclasses

Meer informatie of een persoonlijk advies?
Bezoek sn.nl/university of neem 

telefonisch contact op via: 0418 688 558

Als hoogopgeleide wil je blijven groeien in je vak. Met 

een master van Schouten & Nelissen University geef je 

jezelf een wetenschappelijk vertrekpunt om jezelf en je 

organisatie verder te ontwikkelen. En versterk jij je CV 

met een mastertitel of –module.

Schouten & Nelissen University biedt kwalitatief 

hoogwaardig masteronderwijs aan hoogopgeleiden 

met meerdere jaren werkervaring. De opleidingen 

worden verzorgd door ruim 60 hoogleraren, professoren 

en praktijkprofessionals met een zeer rijke ervaring 

in zowel de academische wereld als de praktijk. Zij 

bieden inhoudelijke verdieping op basis van up-to-date 

wetenschappelijke kennis en leggen steeds de relatie 

tussen de theorie en jouw eigen werkpraktijk. Op deze 

manier vallen werken en leren voor een belangrijk deel 

samen, en kun je actuele wetenschappelijke inzichten 

vertalen naar krachtig handelen in jouw eigen praktijk. 

Bij Schouten & Nelissen University volg je kleinschalig 

masteronderwijs. We kennen al onze studenten bij naam. 

Je krijgt persoonlijke aandacht van jouw studiebegeleider 

en docenten en er is ruimte voor jouw persoonlijke 

situatie en ontwikkeling. Daarnaast kun je gebruik maken 

van een actief alumni netwerk voor de versterking van je 

toekomstige netwerk.

MASTERS 

Onze masters zijn geaccrediteerd door de NVAO, de 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De masters 

zijn opgebouwd uit modules die je in je eigen tempo en 

in gewenste volgorde kunt volgen. Je studeert efficiënt 

en effectief doordat je extra aandacht krijgt van je 

persoonlijke begeleider, studeert in kleine groepen en 

gebruik maakt van een digitale leeromgeving. Een master 

bestaat uit 6 mastermodules, een praktijkonderzoek 

en een thesis en duurt tussen de 2,5 en 5 jaar. Bij 

succesvol afronden ontvang je de NVAO-geaccrediteerde 

mastergraad.

MASTERMODULES 

Een mastermodule maakt deel uit van een 

masteropleiding en bieden we aan in de onderwerpen 

Psychologie, HRM, Learning & Development, 

Organisatieontwikkeling, Conflictmanagement, 

Coaching, Groepsinterventies, Kwaliteits- en 

procesmanagement en continu verbeteren. Bij 

succesvolle afronding van een module ontvang je een 

deelcertificaat, die je binnen 5 jaar kunt stapelen tot een 

volledige master.

PRE-MASTER PSYCHOLOGIE 

In deze opleiding krijg je in 7 dagen inzicht in de 

wetenschap van het menselijk gedrag, zijn brein en 

psychologische processen.

MASTERCLASSES
In sneltreinvaart krijg je inzicht in de laatste 

ontwikkelingen in de wetenschap en de trends in een 

vakgebied. De masterclasses worden verzorgd door 

vooraanstaande hoogleraren en praktijkprofessionals.

LEERGANGEN 

In deze opleiding combineren we intensieve 

kennissessies met het ontwikkelen van vaardigheden 

op hoog niveau. Onder begeleiding van professoren 

ga je in ‘just-in-time learning’ aan de slag met stevige 

praktijkcases over leiderschap en verandermanagement.

OVER SCHOUTEN & NELISSEN UNIVERSITY 

ONS AANBOD


