
We organiseren eenmalig, speciaal voor het goede 
doel, het kleinste kennisfestival in

Nederland.

Het thema is complexiteit.

Werk jij in een situatie waarin je met meerdere 
Partijen tot een resultaat moet komen? Kan daarbij 

niemand in zijn eentje de knoop doorhakken?
Dan is dit de middag voor jou!

omarm de complexiteit, omarm de onzekerheid

In één enkele middag kun je jouw

doelen verwezenlijken, je vragen

laten beantwoorden, een analyse

maken of advies vragen. Dat 

doen we op veel verschillende

manieren met een divers team. 
natuurlijk komen kennis en

instrumenten aan de orde. Daarbij  gaan 

we in op het analyseren, communiceren,

organiseren en acteren in complexiteit.In vaktermen: SCRUM, Agile,

Holacracy, Deep Democracy, Cynefin 

framework en complexity navigator.
je kunt deze middag zelf bepalen wat 

je gaat doen, met welk onderwerp.

Wat kun je verwachten?Wat kun je verwachten?



Een uniek team en een uniek programma vragen ook 
om unieke deelnemers. Dat ben jij!

Bedenk wat jou aanspreekt.
     Benader ons via info@heldenvanzeist.nl, of ga naar de

heldenvanzeist.nl en geef je op.
Betaal 84,84 per ticket voor het goede doel;

Ben je dan klaar?
    Bijna: Neem een goed humeur en veel zin mee om iets nieuws

te ervaren.

Als je heel erg toevallig toch niet kunt, wat natuurlijk
eeuwig zonde zou zijn: geef het ticket aan een unusual

suspect: Iemand aan wie je niet gelijk denkt. Iemand die je dit 
wel gunt. Geef dit aan ons door.

Gun jezelf en een ander dit experiment en
neem deel, ook voor het goede doel.

De opbrengsten van je
inschrijving komen ten goede 
aan de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. Alle
opbrengsten, op de kosten van de
catering na, komen hieraan ten 
goede. Het team van profession-
als zet zich belangeloos in. De 
ruimte is kosteloos ter beschik-
king gesteld door bureau SAMR.

De organisatie is in
handen van de Helden van 
Zeist, een groep vrienden en
hardlopers die zich inzetten 
voor het goede doel. Deze
opbrengsten worden 
via Roparun naar het 
goede doel overgemaakt.



Wie zitten in ons team?Wie zitten in ons team?

Maurice van Hoek: Resultaatgerichte puzzelaar

Ik heb een ingebakken fascinatie voor resultaat. Die zoektocht heeft geleid tot kennis over, 
onder andere, zelfsturende teams, project- en procesmanagement en Holacracy.

De belangrijkste onzekerheid bij complexiteit zit, denk ik, in de eerste stap. Je zet die zonder dat je 
de uitkomst kent. De paradox is dat je hem moet zetten om in beweging te komen en resultaat te 
boeken.

Hubert Jehee:  Bruggenbouwende ontdekker

Onverwachte oplossingen vanuit een andere kijk. Als maatschappelijk bewogen
organisatie en veranderkundige zie ik het potentieel van mensen en

organisaties. Dit breng ik op een unieke manier in
verbinding met hun verlangen. Onzekerheid is voor mij de situatie waarin het systeem of je 

vakgebied niet meer voor je werkt.
Dan zoek je iemand die je in veiligheid laat oversteken naar

de plek van het (nog) niet-weten.

Willem Brethouwer: Marktvinder by nature

In de ochtendschemering kun je nog fantaseren. Vlak daarna omhelst de dag de nacht. Ik 
acteer graag in het schemergebied van wat is en wat kan zijn. Waar niets is kan alles zijn 
leerde ik ooit van een meester. Diezelfde meester komt met lege handen.

Mijn fascinatie zit in mensen en merken die op zoek zijn naar een betekenisvolle positionering 
in de wereld van business for good. Ofwel ik werk graag voor ‘de goede zaak’.

Christa Vogel: Focus op het niet gehoorde of geziene perspectief

Vanuit het niet-weten probeer ik, als trainer en procesbegeleider van groepen, het
onzichtbare te (laten) zien en het onzegbare te (laten) spreken. Dit betekent dat je andere 

perspectieven in de groep stimuleert. Doordat je de verschillen koestert wordt
complexiteit zichtbaar en handelbaar.

Dat doe ik vanuit de filosofie van Deep Democracy. Ik leer nog iedere dag bij over de 
kracht van Deep Democracy en beleef daar veel plezier aan.

Max Herold: Denker, doener en dialoog voeren op het gebied van complexiteit

In mijn werkomgeving bij de Rijksoverheid zie ik dat anders denken en doen nodig is.
De overheid heeft niet de wijsheid in pacht. Als je wilt dat het werkt moet je anders werken. 
Maar kan dat in een bureaucratie met politieke aansturing?

Complexiteit betekent dat beleidstrajecten leertrajecten worden. Kennisdemocratie in de 
ware zin van het woord waarin naast wetenschap praktijkvoorbeelden een rol spelen.

Henriette Davelaar - complexiteit verlangt geordend inzicht en aanpak

Complexiteit doorgrond je met een heldere en systematische blik. Want anders is het als 
een auto besturen zonder voorruit. Ik help bij het ontrafelen van die diffuse omgeving. 

Niet omdat ik jouw wereld beter begrijp, zeker niet.

Maar wel omdat ik je instrumenten kan bieden zoals agile en scrum waardoor je scherper 
kijkt en je een kapstok hebt om jouw ambitie te realiseren.

SAMR
Leusdereind 36, 3832 RC Leusden

Goede bereikbaar met de auto. Openbaar vervoer 
kan ook. Mocht je opgehaald willen worden bij 

het station geef ons dan een seintje.

12.30 - 13:0012.30 - 13:00 inloopInloop

13:00 - 14:00 het fundament: programma, 
essentiële denkrichting over complexiteit
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14:00 - 14:30 de mogelijkheden van de middag: 
vormen, middelen en mogelijkheden
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14:30 - 16:15 ophalen van kennis14:30 - 16:15 ophalen van kennis

16:15 - 17:30 kenniscandy: pecha kucha’s,
resultaatvinders, instant advies en dr. max
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