
NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

FRONTRUNNERS IN STEWARDSHIP
ACCELERATING TOWARDS SUSTAINABLE BUSINESS

Pionier in de Nieuwe Economie Eosta stelt in Duurzame Troonrede:

“Verandering gaat nooit uit van een volgende meerderheid, 

maar altijd van een trendsettende minderheid met een gedeelde 

visie. Daar is een zekere rebelsheid voor nodig waartoe ik wil 

oproepen. Alleen dode vissen gaan met de stroom mee.” 

In elke markt zijn transities gaande richting duurzame 

ontwikkelingen en het zijn daarbij vaak individuen die de kar 

trekken. Zij doen dat vanuit een persoonlijk motief en met 

concrete acties. Deze proactieve individuen nemen de leiding  

en dagen zichzelf en anderen steeds weer uit om bewuste en 

betere beslissingen te nemen. De veranderingen die teweeg 

moeten worden gebracht, komen bijna altijd vanuit hun eigen 

persoonlijke overtuiging. Alleen dan kunnen ze samenwerken 

met anderen om verandering in het systeem te creëren en 

transformeren naar duurzame organisaties.

WAT MAAKT DAT DE PIONIERS IN DE NIEUWE ECONOMIE 

SUCCESVOL ZIJN?

Zij werken met de kracht van frontrunners. Uit onderzoeken 

van professor André Nijhof blijkt dat bedrijven, die primair de 

ambitie hebben om maatschappelijke meerwaarde te creëren, 

vaker een koploperspositie innemen dan bedrijven die vooral 

winst en meerwaarde voor de aandeelhouders nastreven.

De praktijktrajecten van het bureau AmbassadorWise bij pio-

niers bewijzen dat de frontrunnersaanpak met high potentials 

versneld zorgt voor beweging in verandertrajecten. Werk jij als 

directie en/of programmamanager aan de Nieuwe Economie.  

En wil je meer meer mensen in beweging krijgen voor jouw  

opgave? Of wil je versnellen of meer impact maken met jouw  

veranderproces? Meld je dan aan voor het Incompany Program-

ma Frontrunners in Stewardship.

MELD JE AAN VOOR HET INCOMPANY PROGRAMMA FRONTRUNNERS IN STEWARDSHIP



Prof. dr. ir. André Nijhof is sinds 2016 professor Sustainable 

Business & Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit. 

André streeft naar verdieping van theorie en intensivering van 

het netwerk van Stewardship best practices in de private sector. 

André onderzocht de afgelopen jaren de rol van die intrinsieke 

motivatie bij verduurzamingstrajecten. 

Charlotte Extercatte ontwerpt en begeleidt frontrunners 

trajecten bij pioniers in duurzame ontwikkeling. Zij helpt 

ondernemers die voorop willen lopen in de nieuwe economie.

Haar bureau AmbassadorWise ontwikkelt sinds 2007 de 

praktijkformule om versneld te innoveren in diverse sectoren en 

onderwijs met frontrunners.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT INCOMPANY TRAJECT CONTACT OP MET PROGRAMMA-MANAGER CAROLINE DEN HOED 
C.DHOED@NYENRODE.NL | +31 (0)346 295 962

NYENRODE.NL

AMBASSADORWISE

MAAK KENNIS MET DE INCOMPANY TRAINERS

STEWARDSHIP

• Kennismaken

• Betekenis Stewardship

• Markttransformatie/markt

PROGRAMMA-OPZET

BLOK 1  - 2 DAGEN

FRONTRUNNERS

• Start met Pitch

• Beweging in organisaties

• CASE / RONDLEIDING

• Functional analysis - hoe raakt het mijn rol?

CRITICAL ANALYSIS

• Principes duurzame innovatie

• Design Thinking

• Carroussel van cases door deelnemers

• Start case development

BLOK 2  - 2 DAGEN

BUSINESS BOOSTER

• Fusie van Belangen workshop

• Value mapping en stakeholder analysis

• Real life case tester

• Doorontwikkeling Kompas

• Netwerkkracht

MOVEMENT DAY

• Kick-off

• Presentatie bestuurders

• Lunch bestuurders en/of directie

BLOK 3  - 1 DAG

MAKING IT HAPPEN

• Limited Beliefs

• Hoe kunnen we elkaar blijven versterken?

• Spin-off richting rest van de organisatie

1 Innovatief en responsief vermogen

2 Draagvlak en betrokkenheid

3 Duurzame inzetbaarheid

RESULTAAT: 7X WINST. CREËER:

4 Hogere productiviteit 

5 Vertrouwen en samenwerken

6 Grote en kleine besparingen

7 Behoorlijk bestuur & integriteit


