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Bent u er ook bij op donderdag 13  

oktober? Naast interessante lezingen is 

er deze dag ook volop gelegenheid om te 

netwerken!

Het thema voor dit jaar is “Gelukseconomie, winst 

voor iedereen”. Een breed welvaartsperspectief is 

belangrijk voor een evenwichtige beleidsanalyse. 

Brede welvaart gaat verder dan financieel- 

economische welvaart in het hier en nu. Het kijkt 

ook naar de mogelijkheden binnen het beleid voor 

toekomstige generaties. Ongelijkheid in kansen 

vormt namelijk een belemmering van de opbouw 

voor onze toekomstige welvaart. Zo leidt bijvoor-

beeld kansenongelijkheid in onderwijs tot minder 

opbouw van menselijk kapitaal en een minder  

productieve beroepsbevolking. Welvaart gaat 

daarmee dus niet alleen over geld. Het gaat ook 

over sociale samenhang en een gezonde  

leefomgeving. Het kapitalisme heeft ons welvaart 

gebracht, maar ook sociaal-emotionele armoede. 

Nog nooit waren zoveel mensen depressief of 

eenzaam en steeds vaker leidt de werksituatie tot 

een burn-out of bore-out. Als ondernemer is het 

zaak uw medewerkers vast te houden en aan te 

spreken. Dat kan niet zonder ook in te spelen op 

deze trends en werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt 

er verwacht dat u als ondernemer steeds meer 

aansluit bij de grote thema’s. Hoe moet u daarmee 

omgaan en een zinvolle en relevante rol blijven 

spelen in het geheel? Het roer moet om; zet geluk 

overal centraal! En juist dat is waar het tijdens de 

Inspiratiedag 2022 om gaat!

Inleiding



Locatie
Voor de Inspiratiedag 2022 ligt het schip de Jules Verne afgemeerd in Dordrecht. Er wordt  

opgestapt aan de 1e Merwedehaven. Om daar te komen, mogen wij gebruik maken van het  

terrein van KROHNE Nederland, Kerkeplaat 12 in Dordrecht. Daar aangekomen rijdt u door tot 

aan de slagbomen, waar u zich meldt als bezoeker voor de Inspiratiedag. Vervolgens gaat u 

rechtdoor richting het parkeerterrein. Het parkeerterrein, een groot grasveld dat voorzien is van 

platen, bevindt zich rechts van gebouw K4. Vanaf het parkeerterrein is het nog maximaal 5  

minuten lopen naar het schip. Via bewegwijzering wordt u van het parkeerterrein naar het  

schip geleid.

Klik op de kaart voor de Google Maps routebeschrijving

https://www.google.nl/maps/place/Kerkeplaat+12,+3313+LC+Dordrecht/@51.8204513,4.6995757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4291360c6e10f:0x15e5602f8fcd93b!8m2!3d51.820448!4d4.7017644
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Ontvangst met koffie en friandises

Jules Verne steekt van wal

* Welkomstwoord WD-voorzitters

* Aankondiging dagvoorzitter

Spreker Iris Gündel

Spreker Marco Pastors

Pauze

Spreker Hessel Heins-Wunderle

Afsluiting ochtendprogramma

Lunch

Sprekers Giel de Winter  

& Joost Leenders

Scale Innovation Award 

Arie van den Herik

Spreker Thijs Lindhout

Afsluiting middagprogramma

Borrel

Jules Verne meert af

Einde en afscheid
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Iris 
Gündel
Over Generatieverschillen

“Die jeugd van tegenwoordig die niet 

meer langer dan een paar jaar ergens 

blijft. Die oude garde die niet mee wil 

veranderen. Waar zit dit nu eigenlijk 

in?“

Zou het de levensfase zijn, of misschien toch 

ook een generatieverschil? Er is in ieder geval 

een verschil in perspectief. Er spelen andere 

waarden, behoeften en zienswijzen. Tijdens 

de Inspiratiedag legt Iris Gündel in haar  

lezing generatieverschillen bloot, biedt ze 

praktische inzichten en herkenbare  

voorbeelden over de nieuwe generatie  

millennials. 

Aan de hand van Iris haar verhaal en  

ervaringen in het bedrijfsleven krijgt u echt 

een kijkje in de overkoepelende waarheid van 

de verschillende generaties op de werkvloer.

Sprekers



Marco  
Pastors
Over Nationaal programma  
Rotterdam-Zuid

Directeur Nationaal Programma  

Rotterdam Zuid (NPRZ), neemt ons 

tijdens de Insipratiedag mee hoe we 

meerjarig én integraal moeten blijven 

investeren om kansen te vergroten in 

het leven van inwoners van  

aandachtswijken. 

Denk hierbij aan het laten stijgen van 

opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en 

woonkwaliteit. In het NPRZ werken het rijk,

corporaties, werkgevers, onderwijs, zorg- 

instellingen, gemeenten, openbaar ministerie 

en politie samen, met als gezamenlijk doel: 

een beter perspectief voor Rotterdam-Zuid. 

Het NPRZ bestaat inmiddels 10 jaar en is 

daarmee het langstlopende leefbaarheids- 

programma van ons land.

Sprekers



Hessel  
Heins-Wunderle 

Over woningbouwopgaven

Regiomanager Bouwend Nederland, 

geeft een toelichting op woning- 

bouwopgaven in relatie tot de  

behoefte aan woonkwaliteit om een 

aantrekkelijke regio te zijn voor 

werknemers en werkgevers.

Sprekers



Giel de Winter  
& Joost Leenders
Over Stuk TV 
en Talent Academy Group

Ergens aan beginnen wat nog niet 

bestond. Dat is Stuk TV. In de tijd dat 

nog maar weinig mensen de kracht 

van YouTube kenden startte Giel de 

Winter zijn succesvolle YouTube- 

kanaal op. 

Giel is inmiddels één van Nederlands  

grootste online persoonlijkheden. Dit bleef 

niet onopgemerkt bij John de Mol. Eind 2018 

werd StukTV dan ook gekocht door Talpa, 

waar Giel tevens de functie ‘creative director’ 

kreeg. 

Toch kent Giel ook de keerzijde van de  

medaille. Leven onder hoge druk als jonge 

ondernemer vraagt ook om sturing. Dit vond 

Giel bij Joost Leenders. 

Joost is mede-eigenaar van de Talent  

Academy Group en dagelijks actief als  

performance coach. Joost is een gewilde 

coach voor talent in de wereld van 

entertainment en topsport.

Sprekers



Thijs  
Lindhout 

Hoe de fuck vind ik geluk?

Hoe de fuck vind ik geluk? Dat is een 

vraag die Thijs Lindhout al 10 jaar lang 

bezig houdt. Meer dan 250 BN’ers, 

topsporters, topondernemers en  

geluksexperts interviewde hij over  

dit onderwerp. 

Inmiddels geeft Thijs theatershows waarin hij 

zijn beste (en meest hilarische bevindingen) 

deelt. Op 13 oktober komt hij dat ook bij ons 

doen! Hij zal ook zijn drumstel meenemen. 

Bereid je voor op een lach en een traan,  

muziek en inspiratie!

Sprekers


