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PROGRAMMA miniFestival 19 september 2019 
Als jij durft, volgt de Toekomst! 

Na ‘Gaan voor Geluk’ verkennen we de toekomst van je vak en het onderwijs. We gaan voor 
talentontwikkeling, kennisdeling en verbinding met elkaar. 

Opening 
Onze voorzitter van de Raad van Toezicht 
Janneke Koch heet iedereen hartelijk welkom 
en opent het festival.  
 
Lezing” Een nuchtere blik op de toekomst’  
Je krijgt bij de ontvangst een kaart voor de lezing van 
16.30 of 18.00 uur, ruilen mag. 
Niemand kan de toekomst voorspellen, al 
proberen er veel dit wel te doen. Pedro De 
Bruyckere kijkt in deze lezing met een 
nuchtere blik op sommige voorspellingen 
over de toekomst. Wat zegt de wetenschap 

hier over? Klopt het dat 
65% van de jobs die 
onze kinderen gaan 
doen, nog niet 
bestaan? Zijn die 21st 
century skills wel het 
antwoord? En op welke 
vraag? En verandert 
onderwijs echt zo 
traag? Al snel zal blijken 

dat onderwijs altijd al voor de toekomst 
werkte, maar hoe… 
Pedro De Bruyckere is onderzoeker en 
pedagoog aan de Artevelde hogeschool in 
Gent en verdiept zich al 
jaren in de leefwereld 
van jongeren. Als spreker 
streeft hij er steeds naar 
om moeilijke theorieën 
zo helder mogelijk te 
verklaren en te vertalen 
naar de praktijk aan de 
hand van ontelbare 
voorbeelden.  
 
Robotica 
Kom gewoon binnen in de bar! 
Onze eigen Robotica experts Joost Stange en 
Tamara Koopmans gaan je inspireren met 
robotica. Je kunt een foto maken met de  

robot voor een green screen, met Bloxels, 
een eigen game ontwerpen of spelen via 
Arcade, de Bee-bot en Blue-bot een 
dansbattle uit laten voeren en een 
demonstratie over de robot Nao zien. 
 
Ewise 
Anne Simons  van Ewise staat op de markt en 
kan je alles vertellen over de mogelijkheden 
van online leren. In je eigen tijd en tempo met 
een account via Spaarnesant. 
 
Coaching 
Vooraf inschrijven op de flapover bij de tafel. 
Schrijf je in en schuif aan voor een kort 
coachingsgesprek met een van onze eigen 
coaches Kim  Soederhuizen en Loekie 
Verzijlbergen.  Binnen Spaarnesant is een 
groepje interne coaches die jou kunnen 
coachen als jij dat wilt.   
 
Loopbaangesprek/ Loopbaanfit 
Kom gewoon binnen in de zithoek! 
Zin in een kort gesprek over waar je nu staat 
in je loopbaan? Wat inspireert je? Waar krijg 
je energie van? Kom in gesprek met Petra van 
Schagen of Saskia van der Heijden van 
BeBalanced. Laat je verrassen met 
opdrachten die meer inzicht geven. 
Als je interesse hebt in de training 
Loopbaanfit kunnen Petra en Saskia je hier 
meer over vertellen. 
De training wordt in het najaar 2019 en 
voorjaar 2020 opnieuw aangeboden na een 
succesvolle start begin dit jaar. 
 
Ruilmarkt 
Met uitzendbureau “Laat het balletje rollen” 
nodigen Rachel Broere en Ingeborg  Sweerts, 
consulenten HRD van Spaarnesant je uit om 
een balletje op te gooien naar een collega om 
te ruilen van baan, voor een dagje of meer….? 
Welke collega durft de bal te vangen? 
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Handanalyse 
Vooraf inschrijven op de flapover bij de tafel. 
Vraag jij je ook weleens af wie je nu eigenlijk 
bent en wat je nu echt kunt? Met behulp van 
diagnostische handanalyse is het mogelijk 
om in korte tijd een paar in het oog 
springende karaktereigenschappen, talenten 
en vermogens te ontdekken. Esther Konz kijkt 
in je hand naar de vorm, de lijnen en 
de vingerafdrukken. 
 
Stoelmassage 
Vooraf inschrijven op de flapover bij de stoel 
Heerlijk even ontspannen op de stoel bij 
Stefan Matthijsen. Meer is dan niet nodig. 
 
Mini’s schideren 
Vooraf inschrijven op de flapover bij de lange bank. 
Denk jij wel eens na over de footprint van een 
product? En als je een ‘made in China’ 
cadeautje koopt, voel jij je dan wel eens 
schuldig ten opzichte van het milieu? Dan is 
deze workshop iets voor jou. 
Evelien van der Zaken ontwikkelde een 
zo ‘footprint vriendelijk’ mogelijk 
cadeau. Kleine kunstwerken van 

8x12cm, geschilderd 
op restmateriaal van 
een lijstenmakerij. 
Mini’s noemde zij ze, 
niet alleen vanwege 
het formaat, ook 
omdat ze een mini 
impact hebben op 
het milieu.  

 
Academie 
Wil je informatie, heb je vragen, lukt 
inschrijven niet of heb je wensen. Zoek 
Mariëtte ten Oever op en stel je vraag of ga in 
gesprek.  
 
Yoga 
Twee keer een workshop van een uur, sluit lekker aan. 
Hoe blijf je dicht bij jezelf nu en in de 
toekomst? Mariet Verhagen van Yoga op de 
Zaak  laat je aan de hand van yoga en 
mindfulness oefeningen ervaren waar de 
grens ligt wat van jou is en wat van de ander 
en hoe je hierin kunt schuiven. Teveel geven 

kost veel energie, te weinig geven zorgt voor 
te weinig verbinding.  Hoe kun je de balans 
vinden tussen geven en nemen zonder het 
verlies van je authenticiteit , nu en in de 
toekomst. Het is dus ontzettend belangrijk 
om goed aan te voelen waar die grens ligt om 
balans te houden.  
 
Talentfluisteren 
Pak een kaart met tijd en fluisteraar uit de hoge hoed. 
Op het vorige festival een groot succes, 
vooral na de inspirerende lezing van Luk 
Dewulf. Grijp nu je kans om samen met een 
van de Talentbouwers Eva, Manon, Marja, 
Petra, Ingrid, Sanne, Nicole, Crista of Elly   al 
varend  op het vlot je talenten in kaart te 
brengen. Ben jij die ideeënfontein, de 
foutenspeurneus, de rots….of een van de 
vele andere talenten. Ze brengen ze samen 
met jou in kaart!  
 
Boogschieten 
Vooraf inschrijven op de flapover op het strand. 
Een spannende uitdaging. Boogschieten kent 
iedereen van Robin Hood. Nu is het jouw 
beurt om de pijl en boog in handen te nemen. 
Het klinkt gemakkelijk maar niets is zoals het 
lijkt. Met een scherp oog, concentratie en een 
vaste hand scoor je de meeste punten.  
 
Buffet, foodtrucks en muziek 
Bij een festival hoort lekker eten en drinken. 
We hopen dat je in ieder geval blijft om iets te 
eten en te drinken. Daar is namelijk rekening 
mee gehouden qua inschrijvingen. Moet je 
iets eerder weg, geen probleem. Alhoewel je 
dan DJ Bas Dortmundt mist. De DJ van het 
feest en het vorige festival. We gaan even 
lekker los ;-)  
Je krijgt bij de entree 4 muntjes voor drank. Je 
kan altijd bijkopen aan de bar, of uitruilen 
met je collega’s. De foodtrucks zijn zonder 
muntjes. Vier diverse hapjes staan er voor je 
klaar, met vega is rekening gehouden. Heb je 
speciale wensen, probeer dit ter plekke aan 
de foodtruck te melden. Hele speciale 
dieetwensen kunnen we helaas niet 
waarmaken, neem dan iets extra’s mee.  
Tot ziens en veel plezier! 
PS Kijk voor de tijden in de timetable

 


