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U I T N O D I G I N G              

 
Geachte heer, mevrouw,  

Jarenlang heeft Nederland, met het beroemde Poldermodel als baken, de golven van de economie 
doorstaan. Het Poldermodel werkte, en niet in de laatste plaats omdat het er was! 
Bij het schrijven van deze uitnodiging blijkt in ieder geval, dat de Haagse spelers van de polder elkaar 
niet hebben kunnen vinden om samen een advies aan de nieuwe regering te geven.  
 

Op 17 januari 2018 organiseert de Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie) een 
Nieuwjaarsbijeenkomst over de stand in en de vooruitzichten van die polder. Onze keynotespreker 
daarover zal zijn:  

Niek Jan van Kesteren, van 1999-2016 algemeen directeur van VNO-NCW, behoort tot de meest 
invloedrijke mensen in Den Haag en is thans onder meer Eerste Kamerlid van het CDA.  

Uiteraard wordt in het programma voorzien dat er korte reflecties komen uit het werkveld. Tevens 
zal een boekje van het SBI worden gepresenteerd over de arbeidsverhoudingen.  
 
Het SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie) geeft die middag ook een doorkijkje naar nieuwe 
verrassende samenwerkingsverbanden op het gebied van mens, organisatie en samenleving, die 
plaatsvinden op haar Landgoed Zonheuvel. 
 
U bent van harte uitgenodigd op: 

   

 

 

 

 

 

 

 
Namens bestuur en directie Stichting SBI, 
 
Jaap Jongejan  
Algemeen Directeur 

Januari 2018 

 

Woensdag 17 januari 2018 

Aanvang 13.30 uur             Einde 17.00 uur  

Aansluitend hapje en drankje 

Locatie: SBI/Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn 
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Programma Nieuwjaarsbijeenkomst 17.01.2018 

12.30 uur Inloop met lunch 
Kennismaken met bedrijven en activiteiten die plaatsvinden op Landgoed Zonheuvel  
 

13.30 uur  Opening  
Door Jaap Jongejan, die vervolgens de middag in handen geeft van dagvoorzitter 
Mark Elschot 

 
13.45 uur  Programma 2018 Campus Zonheuvel 

Interactieve presentatie. Door Wim Oolbekkink, programmamaker SBI  

14.15 uur  Een unieke Muzikale Postcard!  
Componist Merlijn Twaalfhoven neemt ons mee in het internationale 
compositieproject Musical Postcards. Hij daagt jongeren uit om hun 
toekomstdromen voor de wereld en persoonlijke verhalen uit te drukken in de 
universele taal van muziek. Zo ontstaat er een nieuwe manier om Duurzaamheid in 
persoonlijk perspectief te plaatsen en de creatieve stemmen van de toekomstige 
generatie een podium te geven in internationale concertzalen en congressen. 

14.45 uur Pauze  
Bezoek aan markt met bedrijven en activiteiten die plaatsvinden op Landgoed 
Zonheuvel  

15.15 uur Vooruit kijken is ook omzien  
Korte film over de poldergeschiedenis 1945-2005  

15.25 uur Inleiding Niek Jan van Kesteren (algemeen directeur VNO-NCW 1999-2016, thans 
Eerste Kamerlid CDA) 
Het poldermodel en de postpolder ….  

16.00 uur  Korte reflectie door de Baliegroep Jong 
Zij geven hun visie op de postpolder  

16.15 uur Aanbieding eerste exemplaar SBI boek: ‘Samenwerking, Bezinning en Inspiratie in de 
(post)polder’ aan Mariëtte Hamer, voorzitter SER 
Interview met de twee schrijvers en reactie van Mariëtte Hamer 

16.45 uur Afsluiting van de bijeenkomst en opening nieuwe Campusjaar   
Door Jan-Willem van den Braak, voorzitter Stichting SBI  
 

Aansluitend informeel samenzijn op Campus Zonheuvelmarkt en kennismaken met een 
mini-culinaire uitdaging van het Landgoed. 

 


