
 

 

RISK & 
RESILIENCE 2019  

7 NOV 

THEMA 
 

Tijdens het Festival 2019 
stond centraal het thema ; 

 

“Risk meets Resilience for a 
Sustainable Future”  

BEZOCHTE SESSIES 

 
Op MAIN stage hebben we 

geluisterd naar  
Prof. Ian McCarthy 

Luitenant Generaal Martin 
Wijnen  

Prof. Maarten van Aalst.  

 

In kleinere sessies  
Frank Diepenmaat  

Frank Walraven en Eildert 
Karstens  

Jules Heijneman 

 

 

WAT IS ONS BIJGEBLEVE VAN MAIN STAGE 

“VANDAAG IS BETER DAN GISTER EN MORGEN IS 
BETER DAN VANDAAG” (Martin Wijnen) 

 
Je kan de wereld niet in één dag veranderen deze quote van Lgen 
Martin Wijnen sprak ons wel aan. Het continu veranderen van de 
omgeving en dienst dreiging maakt het belangrijk om veerkrachtig 

te zijn en om te gaan met belangen die in de wereld spelen. 
Bijzonder genoeg maakt Defensie zich naast operationele inzet 

ook druk om de waterstanden en de gevolgen van het oppompen 
van water uit de grond om een compound van water te voorzien 

in Mali. 
 

“RISK EN RESILIENCE ZOU DE MISSIE VAN DEFENSIE 
KUNNEN ZIJN” (Martin Wijnen)  

 

Wat we mooi vonden is dat Defensie een intentie samen met de 
UTwente heeft ondertekend om in de toekomst meer samen te 

werken. 

KLEINERE SESSIES 

LEGAL EN COMPLIANCE FRANK DIEPENMAAT 
 

“Witwassen is niet tegen te gaan” 
Tijdens deze sessie is met name het begrip witwassen uitgelegd. In 
de sessie zijn we onvoldoende de diepte in gegaan. Het fenomeen 
witwassen is ons niet onbekend we hadden een ander verwachting 

voor deze sessie... we hoopten op praktijk voorbeelden die 
mogelijk ook een preventie of maatregel tegen witwassen zouden 

beschrijven. Tijdens de sessie werden vragen gesteld om wat 
diepgang te forceren, maar hier werd niet op ingegaan. 

“Waarom hebben wij niet ingegrepen!?”Dat vroegen wij ons 
ook af.. dit werd later duidelijk tijdens de sessie met Hein en 

Guus… 

 

 

 



 

 

DE VERKOOPSESSIES 

FRANK WALRAVEN & EILDERT KARSTENS 

Fully in Control 

“ISOSecure" 

 
Wat ons betreft was dit de minst informatieve sessie die we bijgewoond hebben. De heren 

verkochten een product of oplossing voor een probleem.. slim genoeg deden ze dit door de “why” 
factor over te brengen. We kregen het gevoel dat ze ons wilden overtuigen van een methode die 
opgesloten zat in de producten en diensten die zij aanboden. Onze verwachting was dat zij meer 
op macro niveau zouden uitdiepen wat de mogelijkheden zijn om met informatiesystemen om te 

gaan.  
 

DE UITBLINKER 

JULES HEIJNENMAN 

He..he.. een feest van herkenning en ook nog een super interactief en informatief. We 
kwamen allebei deze sessie uit en waren enthousiast.   

Dit maakte ook dat wij redelijk kritisch durfde te zijn in onze andere beschrijving van de 
sessies. Alleen hebben we hier voornamelijk excuus Guus aan het woord gelaten in onze 

gedachten. Dat wil zeggen, we hebben dus wel heel hard gedacht dat het een minder goede 
sessie was, maar hier hebben we allebei op dat moment niets van gezegd. Jules leerde ons 

in 45 minuten een nieuwe taal. Dit was erg confronterend en tegelijkertijd werd dit conflict 
loos geaccepteerd door ons beide. Eigenlijk komt het erop neer dat we allemaal opzoek 

moeten naar meer HEIN in onze omgang met mensen en pogingen om gedrag te 
veranderen. Excuus GUUS is hierbij een slechte raadgever.  

 

“IK GELOOF NIET MEER IN FEEDBACK REGELS”(JULES HEIJNENMAN) 

 

 


