
  

 

TRACK 1  Bas Jurres - President Club van Rome 
 
The Big CleanUP Experiment 
 
"Voor het co-creëren van een wereld in balans is een 
cleanUP nodig. Zowel bij ons zelf als in onze systemen en de 
natuur. Door met respect en wilskracht afscheid te nemen 
van patronen, denkwijzen en systemen die ons niet (meer) 
dienen, komt er ruimte voor nieuwe inzichten en 
invullingen. Van vrije tijd, werk, relaties, economie, etc. Het 
is in your face, intuïtief en high impact. Een belevenis, 
waarin alle deelnemers meedoen."  
 
Als sociaal ondernemer op 3 continenten, onderdeel van de 
Australische Nyoongar Tribe en voorzitter van de 
Nederlandse associatie van de Club of Rome heeft Bas een 
unieke visie ontwikkelt op onze samenleving. Vanuit dat 
perspectief neemt hij je mee op een reis in deze 
experimentele workshop. Bas is een van de initiatiefnemers 
van de sociale beweging die The Big CleanUp Experiment 
heet. Hierin worden mensen en organisaties uitgenodigd 
om gezamenlijk een (innerlijke) cleanup te doen om 
vervolgens met de vrijgekomen, ruimte, energie en 
middelen door middel van experimenteren nieuwe vormen, 
denkwijzen en systemen te ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 

Esther van Toledo - Founder Leadership of the heart 
 
The Quest for Heartcore Leadership 
 
"Ik geloof dat de business leaders the changemakers zijn van de 
nieuwe tijd. Heart skills maken het verschil in de toekomst. Hoe 
creëer je deze heartcore organisaties? Wat zijn de skills van de 
heartcore leaders? Hoe transformeer je van hoofd naar heart? 
Heartcore leaders will outperform those leading from the mind." 
 
 
Esther van Toledo heeft jarenlang gewerkt voor grote corporates 
zoals ABN AMRO, Siemens, Rabobank, en Coca-Cola. Door een 
radicale ommekeer in haar leven heeft zij de stap naar 
leiderschap coaching en training gemaakt. En na 12 jaar een 
unieke methode voor transformaties en leiderschap ontwikkeld 
op basis van Neurobiologie, Psychosomatiek en heart math en 
geef deze nu door aan toekomstige en huidige leiders. 
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TRACK 2  Mark Aink - NATIVE Circles, Brand Activist 
 
 
Nature’s Call to Branding 
 
“Mensen zijn de connectie met de natuur en met zichzelf 
kwijtgeraakt. Ze hangen zichzelf aan de kapstok voor ze het 
bedrijf waar ze werken binnen stappen. Ze praten niet met 
mensen, maar met doelgroepen. Een bedrijf kan alleen een 
succesvol merk bouwen als het verbinding met mensen kan 
maken. Een bedrijf is geen machine, maar een levend 
organisme met een ziel. En de mooiste merken zijn in staat 
deze ziel te delen.” 
 
Mark Aink is opgegroeid als creatief strateeg en zakelijk 
leider bij reclamebureaus, was o.a. verantwoordelijk voor 
klanten als Apple en Nike binnen Europa en bouwde 15 jaar 
lang met succes aan zijn eigen reclamebureau Indie.  
 
Na de onverwachte ontmoeting met een groot leider binnen 
de Native American gemeenschap maakte hij 10 jaar 
geleden de drastische keuze om zijn talent alleen nog in te 
zetten voor bedrijven die een positieve bijdrage leveren in 
de wereld. En dat zijn er gelukkig steeds meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shinta Oosterwaal - Purpose economist & co-creator of a new 
economy 
 
Een systemische kijk op Wisdom-based leadership; Unlearn 
and remember your leadership 
 
"Wisdom-based leadership gaat over mensen die invulling geven 
aan hun purpose en die hun plaats innemen in het ecosysteem 
van de wereld. In deze systemische workshop zul je ervaren hoe 
je van je persoonlijke "Wisdom" kunt leren door af te leren wat 
niet waar is vanuit je diepste natuur en door je te herinneren wie 
je werkelijk bent. Maak je klaar om de wereld om je heen te 
beïnvloeden." 
 
Shinta Oosterwaal is een Purpose Economist en bedrijfstherapeut 
met internationale ervaring. Ze werkt met individuen, teams en 
bedrijven bij het faciliteren van het proces van systemische 
verandering naar positieve impact voor alle belanghebbenden: 
mensen, organisaties en de samenleving. Haar klanten ervaren 
hoe het is om creatieve intelligentie toe te passen in co-creatie 
met hun omgeving.  
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TRACK 3  Maria van der Heijden - Directeur MVO Nederland 
 
Ben jij een practivist? 
 
"In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden op 
vragen als: waar begin je als individu? Wat zijn de 
voorwaarden voor activisme? En hoe ga je hier praktisch 
mee om? Wat zijn de criteria van een practivist? Het 
resultaat is een heldere, hoopgevende en praktische 
zoektocht naar de eerste antwoorden. Onmisbaar voor 
iedereen die de wereld wil veranderen, maar nog niet 
precies weet hoe." 
 
Stel je doelen groot, dan mis je ze niet; dit motto drijft Maria 
van der Heijden. Als boerendochter is ze opgegroeid in en 
met de natuur. Ze weet als geen ander hoe de seizoenen 
het ritme van het leven bepalen en hoe we in bedrijven de 
wetten van de natuur nog onvoldoende integreren. 
Bedrijven hebben impact en veranderkracht. Maria is ervan 
overtuigd dat bedrijven er samen voor kunnen zorgen dat 
de wereld beter en eerlijker wordt. Als inspirator, verbinder 
en ondernemer met (inter)nationale ervaring leidt ze 
vandaag de dag MVO Nederland, het grootste duurzame 
bedrijvennetwerk van Europa. Ze is co-founder van Women 
on Wings, gericht op 1 miljoen banen voor vrouwen in India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

George Kabalt - MD Cofra Holding AG 
 
Magic in business: logisch toch! 
 
“Werken binnen een organisatie, welke organisatie dan ook is de 
afgelopen jaren in toenemende mate veranderd. Wat betekent 
dat en hoe kun je persoonlijk mede vorm geven aan deze 
veranderingen? Vaak gaat het over de logica van een organisatie, 
maar er is meer. En dat maakt het verschil. Hoe kun jij daar aan 
bijdragen?  Wat kun je ervan leren? Welke van de 7 teachings zijn 
voor jou daarbij belangrijk? Ik hoop dat deze workshop je 
concrete actie(s) en "food for thought" zal brengen. De inzichten 
van DTE en de ervaringen opgedaan over de afgelopen jaren 
hebben geleid tot inzichten, vragen en observaties die ik graag in 
deze workshop wil delen." 
 
Geïnspireerd geraakt door Down to Earth en vorig jaar op andere 
wijze naar veel zaken gaan kijken. Heeft gewerkt bij ABN AMRO 
van 2000 tot 2008, met als laatste functie Directeur Retail 
Nederland. In de periode 1992 tot 2000 en 2008 tot heden 
werkzaam voor de onderneming, family office en filantropie van 
de familie Brenninkmeijer.  
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