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Dinsdag 6 november 

13.00 - 14.00 uur De Beste Versie van Jezelf 
William Hummel  
De principes van succes en hoe je deze 
toe kunt passen 

14.15 - 15.00 uur Wat je kan leren van Jochem Myjer en 
Youp van ’t  Hek?    
Gijs Nilessen 
Hoe verras je je publiek? Hands on tips 
uit de school van Youp, Freek en Jochem

 
15.15 – 16.00 uur Workshop: Hoe kom ik in de pers? 

Loek Mulder en Wendy Oude Veldhuis   
Tips en tricks om (positief) in de pers te 
komen 

  
16.00 – 16.45 uur  Marketing in Transitie 

Peter Verhoef (Hoogleraar Marketing 
RUG)  
Belangrijke marketingtrends in een 
veranderende wereld

17.00 – 17.45 uur  Jouw toekomst in de IT 
Make IT Work – IT Academy Noord-
Nederland 
Omscholing voor hoogopgeleiden voor 
een carriere in de   IT

18.15 – 18.45 uur  Wat kun jij bijdragen aan het Rode 
Kruis? 
Fred Kremer, voorzitter NRK Groningen 
Hoe kan jij, groot of klein, als individu 
bijdragen aan het Rode  Kruis? 

19.00 – 20.00 uur  Inspiratiesessie:  
Jaap Oostendorp (InnoCore) 
Micro-oplossingen als medicijn 
Successen en uitdagingen van een jong 
en groeiend bedrijf in  de farmaceutische 
industrie 

20.15– 21.00 uur  Inspiratiesessie:  
Stef van der Ziel (Jet-Stream) 
“Noord-Nederland is de regio van de 
toekomst” 
 
 

Woensdag 7 november

13.00 - 14.00 uur De Beste Versie van Jezelf 
William Hummel  
De principes van succes en hoe je deze toe 
kunt passen 

14.15 – 15.00 uur Workshop: Hoe kom ik in de pers? 
Loek Mulder en Wendy Oude Veldhuis   
Tips en tricks om (positief) in de pers te 
komen

15.00 – 15.45 uur Blijham is beter dan Serranoham 
Economische kansen in duurzame 
productie Willem Foorthuis 
(Hanzehogeschool) 
Regionaal produceren voor de eigen regio 
brengt  nieuwe economische kansen

16.00 – 16.45 uur Happy and Healthy Lifestyle 
Marleen Bosman (FoodILove) 
Lifestylecoach Marleen helpt je met het 
bereiken van de  gezonde en gelukkige 
versie van jezelf

17.00 – 17.45 uur Inspiratiesessie Vitaal Leiderschap 
Alien Oelen (A Plus Opleidingen) 
Hoe haal je het beste uit jezelf en je 
medewerkers?

19.00 – 19.30 uur Maak je ambities waar met behulp van 
event technology 
Kevin Paré (Bano) 
Welke tools in event technology kun je 
inzetten om  je ambities waar te maken?

19.45–  20.30 uur Inspiratiesessie: 
Mark Vletter (Voys) 
De visie van een unieke Groningse 
ondernemer 

Programma


