
NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

NYENRODE INSPIRATION TALKS
VIER ONLINE SESSIES OVER LEIDERSCHAP

De Nyenrode Inspiration Talks bieden jou als deelnemer of 

alumnus van Nyenrode iets extra in deze uitdagende tijd. 

Tijdens vier interactieve, online sessies nemen sprekers Dennis 

Karpes (oprichter Justdiggit en Dance4Life), Peter van Uhm 

(generaal buiten dienst), Carolijn Brouwer (eerste vrouwelijke 

winnares Volvo Ocean Race) en Nick Vujicic (motivator/

internationaal spreker) je mee in hun levensverhaal en welke rol 

leiderschap hierin speelt. Vervolgens gaan zij elk in gesprek 

met een academicus van Nyenrode over maatschappelijk 

leiderschap, het leiden van een organisatie, het leiden van 

mensen en teams en persoonlijk leiderschap.

Wanneer?

dinsdag 8, 15, 22 en 29 juni 2021

Tijd?

16.00 – 17.15 uur

Hoe?

Online (link wordt toegestuurd)

Investering?

Geen kosten voor jou  

AANMELDEN? 
NYENRODE.NL/

INSPIRATIONTALKS

http://www.nyenrode.nl/inspirationtalks
http://www.nyenrode.nl/inspirationtalks
http://www.nyenrode.nl/inspirationtalks


MEER INFORMATIE:  PP@NYENRODE.NL  +31 346 291 717  NYENRODE.NL/INSPIRATIONTALKS

NYENRODE.NL

In 2000 belde Dennis Karpes zijn baas en zei: ik kom vandaag 

niet. Die dag zette Karpes een idee op papier: Dance4Life was 

geboren. Een organisatie die door middel van onderwijsprojec-

ten, campagnes en dansevenementen voorlichting geeft aan 

jongeren tussen de 13 en 19 jaar over HIV en aids. Met zijn 

 nieuwe project Justdiggit, met vele ambassadeurs waaronder 

Desmond Tutu, maakt Karpes sinds 10 jaar uitgedroogde  

 gebieden in Afrika weer groen en vruchtbaar. Vergroenen door  

de aarde af te koelen. André Nijhoff, hoogleraar Duurzaam 

 Ondernemen en Stewardship, begeleidt deze talk.

Peter van Uhm is Nederlandse generaal buiten dienst. Van sep-

tember 2005 tot en met maart 2008 was hij commandant der 

Landstrijdkrachten. In april 2008 werd Van Uhm benoemd tot 

commandant der Strijdkrachten en werd gelijktijdig bevorderd 

tot generaal. Van Uhm vertelt over de strijd die hij leverde op 

de oefenvelden, over vredesmissies in Libanon en Bosnië, en 

over zijn persoonlijke strijd na het verlies van zijn zoon.  Melanie 

De Ruijter, directeur PhD-school, begeleidt deze talk. 

8 JUNI 2021: MAATSCHAPPELIJK LEIDERSCHAP 15 JUNI 2021: LEIDEN VAN EEN ORGANISATIE

Carolijn Brouwer is een in Nederland geboren Belgisch zeilster. 

Ze nam driemaal deel aan de Olympische Spelen, waarvan 

tweemaal voor Nederland en eenmaal voor België. Brouwer 

voer in 2001-2002 de Volvo Ocean Race als stuurvrouw van het 

jacht Amer Sports Two. In de 2017-2018 editie van de Volvo 

Ocean Race  behaalde ze met Dongfeng Race Team de eindzege 

na een spannende laatste etappe naar Den Haag. Brouwer werd 

daarmee de eerste vrouwelijke zeiler die de Volvo Ocean Race 

won. Désirée van Gorp, hoogleraar International Business, 

 begeleidt deze talk. 

De Australische/Amerikaan Nick Vujicic is ondernemer, inter-

nationaal bekend spreker en schrijver, die de hele wereld over 

is gereisd om met zijn levensverhaal miljoenen mensen te 

 inspireren. Vujicic deelt hoe hij zijn leven zonder ledematen 

heeft omgezet in een leven zonder grenzen en motiveert daar-

mee mensen van alle leeftijden om groots te denken en nooit 

op te geven. Dit doet hij door het delen van geloof, waarden  

en principes. Zijn bekroonde New York Times bestseller 

 ‘Unstoppable’ is uitgegeven in meer dan 30 talen. Bas Kodden, 

hoog leraar Leiderschap & Management, begeleidt deze talk. 

22 JUNI 2021: LEIDEN VAN MENSEN EN TEAMS 29 JUNI 2021: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
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