
Ervaren	  rotten	  en	  jonge	  honden	  
Over	  de	  weg	  naar	  Duurzaam	  Bankieren	  

Sinds	  het	  uitbreken	  van	  de	  crisis	  in	  2008	  staat	  de	  
>inanciële	  sector	  vol	  in	  de	  schijnwerpers	  en	  wil	  men	  
oplossingen	  horen	  om	  het	  vertrouwen	  te	  herstellen!	  
	  
Hoe	  ontstaan	  deze	  oplossingen?	  
O.a.	  door	  het	  gesprek	  met	  elkaar	  aan	  te	  gaan!	  Zoals	  
nu,	  n.a.v.	  het	  boek	  ‘Duurzaam	  bankieren’.	  
	  
Het	  boek	  ‘Duurzaam	  bankieren’?	  
Dit	  boek,	  dat	  binnenkort	  zal	  verschijnen,	  is	  van	  de	  
hand	  van	  Ben	  Verleg	  en	  grote	  groep	  co-‐auteurs.	  Het	  	  
analyseert	  de	  oorzaken	  van	  de	  >inanciële	  crisis	  en	  
bevat	  verschillende	  toekomstscenario’s	  op	  weg	  
naar	  Duurzaam	  Bankieren.	  	  
	  
	  

Datum:	  30	  juni	  2015	  
Locatie:	  Studelta	  Amsterdam	  

Tijd:	  16.00u	  -‐	  19.00u,	  inclusief	  borrel	  

Voor	  wie	  is	  deze	  dialoogsessie?	  
De	  auteurs	  van	  ‘Duurzaam	  bankieren’	  gaan	  graag	  in	  
gesprek	  met	  mensen	  die	  ervaren	  zijn	  in	  de	  >inanciële	  
sector	  en	  de	  nieuwe	  generatie	  die	  in	  deze	  sector	  
werkzaam	  is.	  
	  
	  
Mis	  deze	  kans	  niet	  en	  meld	  je	  nu	  aan!	  
	  
Aanmelden:	  per	  mail	  naar	  info@ivzb.nl	  	  
	  
Er	  zijn	  geen	  kosten	  aan	  verbonden.	  Het	  aantal	  
deelnemers	  is	  beperkt	  dus	  wees	  er	  snel	  bij!	  
	  



Dr.	  Aart	  Bontekoning	   is	  veranderkundige	  en	  generatie-‐expert,	  promoveerde	  in	  2007	  op	  “Generaties	  in	  organisaties,	   	  de	  verborgen	  krachten	  
van	  onze	  sociale	  revolutie”.	  
Dr.	  Tony	  de	  Bree,	  werkte	   26	   jaar	   in	   de	   >inanciële	   sector	   bij	   Amro	   en	  ABN	  Amro.	  Hij	  was	   o.a.	   senior	  management	   consultant	   bij	   Corporate	  
Internet	  &	  IT	  Strategy	  en	  splitsingsmanager	  na	  de	  vijandige	  overname	  in	  2007.	  Hij	  promoveerde	  in	  2001	  op	  de	  ondergang	  van	  ABN	  Amro	  en	  ING	  
tgv	  nieuwe	   ICT.	  Hij	   is	   digitaal	   strateeg	   en	   succesvol	   online	   ondernemer,	   adviseert	  management	   en	   start-‐ups	   en	   is	   gastdocent	   en	   spreker	   op	  
events.	  Hij	  is	  de	  auteur	  van	  ‘Dagboek	  van	  een	  bankier’	  (2013)	  en	  ‘Dinosauriër	  of	  krokodil’	  (2014).	  	  
Drs.	  Martijn	  Jeroen	  van	  der	  Linden,	  werkte	  5	   jaar	  voor	  ING,	   is	  verbonden	  aan	  de	  Stichting	  Ons	  geld	  en	  doet	  promotieonderzoek	  (TU	  Delft)	  
naar	  het	  geldsysteem.	  
Dr.	  Rudy	  Snippe,	  is	  zelfstandig	  adviseur	  en	  lector	  aan	  de	  hogeschool	  Inholland.	  Hij	  promoveerde	  in	  2012	  met	  onderzoek	  naar	  ontwikkeling	  en	  
innovatie	  in	  kennisintensieve	  bedrijven	  en	  is	  auteur	  van	  ‘Doorbreek	  uw	  bedrijfscultuur’	  (2014).	  
Owen	   de	   Vries,	   werkte	   meer	   dan	   20	   jaar	   bij	   ABN	   Amro	   o.a.	   als	   begeleider	   van	   insolvente	   bedrijven	   bij	   Bijzonder	   Beheer	   en	   als	   Senior	  
Productmanager	  Maatwerkkredieten.	  Hij	  is	  nu	  gastspreker,	  strategisch	  adviseur	  voor	  banken	  en	  auteur	  van	  	  ‘Heartful	  Banking’	  (2013).	  
Herman	  Gels,	  werkte	  bij	  Cap	  Gemini	  en	  als	  topadviseur	  voor	  de	  gemeente	  Amsterdam	  en	  is	  o.a.	  auteur	  van	   ‘Re>lexieve	  economie’	  (2001),	  en	  
‘Kapitalisme	  3.0’	  (2015).	  
Dr.	  mr.	  Ben	  Verleg,	  is	  zelfstandig	  adviseur	  en	  oprichter	  van	  het	  Instituut	  voor	  Zingevende	  Besliskunde,	  promoveerde	  in	  2012	  op	  “Zingeving	  in	  
besluitvorming”,	  werkte	  bij	  de	  Belastingdienst	  o.a.	  als	  Inspecteur	  en	  projectmanager	  in	  de	  automatisering,	  en	  bij	  de	  gemeente	  Amsterdam	  als	  
topadviseur.	  Hij	  is	  auteur	  van	  o.a.	  “Gevleugeld	  leiderschap”	  en	  “Innovatief	  en	  duurzaam”.	  

De	  initiatiefnemers	  in	  samenwerking	  met	  het	  Instituut	  voor	  
Zingevende	  Besliskunde	  &	  Studelta	  

	  


