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Stephan Hemsen is Senior Adviseur bij Vilans. Hij heeft laten zien dat 
het ook bij een verzekeraar mogelijk is vanuit de inhoud, met passie 
voor de zorg, samen met cliënten en zorgverleners vorm te geven aan 
veranderingen in de zorg. Vanuit zijn privésituatie, maar ook vanuit 
zijn werkervaring als zorginkoper, valt het hem op dat wij 
‘kwetsbaarheid’ centraal stellen in het organiseren van de zorg. Zijn 
overtuiging is dat we hiermee mensen tekort doen. Iedereen bezit 
‘veerkracht’ en Stephan streeft ernaar de kracht van de mensen in te 
zetten. 
 
Teun de Nooijer  
Teun de Nooijer is één van Nederlands meest succesvolle sporters 
aller tijden. Hij won als hockeyinternational vier Olympische 
medailles, waaronder twee keer goud in 1996 (Atlanta) en 2000 
(Sydney). In 1998 scoorde Teun de golden-goal in de finale van het 
Wereldkampioenschap. Teun is drie keer benoemd door de FIH als 
werelds beste speler en ontving na het beëindigen van zijn 
sportcarrière de ‘Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. Sinds vele jaren 
focust Teun de Nooijer zich met het bedrijf Fanbased op individuele 
en teamontwikkeling in het bedrijfsleven, waarin hij zijn kennis en 
ervaring deelt en daarnaast wetenschappelijk onderbouwt. 

  
Rosanne Warmerdam  
Als klein meisje was Rosanne al gefascineerd naar de werking van het 
lichaam. Rosanne stond wel eens voor de spiegel, vol verwondering 
en nieuwsgierigheid te observeren hoe armen en benen zomaar 
konden bewegen. Kortom, de onderzoekende mindset zat er al vroeg 
in. Tijdens haar studie Biomedische Wetenschappen werd Rosanne 
opgeleid om onderzoek te doen naar de werking van het menselijk 
lichaam. Zowel bij onderzoeksgroepen aan de Universiteit van 
Leiden, Amsterdam en Calgary deed zij ervaring op in het lab. 
Rosanne Warmerdam weet door haar enthousiasme en openheid al 
snel een verbinding te creëren. Haar passie om wetenschap toepasbaar te maken in onze 
lifestyle spat ervan af. Doordat Rosanne de wetenschappelijke inzichten simpel weet te 
verwoorden word je geprikkeld om ook je eigen lifestyle op een andere manier te bekijken. 
Het lijkt bijna vanzelfsprekend om hier op een leuke manier mee aan de slag te gaan.  
 
Jaap Bressers  
Jaap Bressers heeft van jongs af aan een doel: alles uit het leven 
halen. Aanvankelijk doet hij dat door het liefst zo hard mogelijk te 
werken om zijn droom te verwezenlijken: topmanager worden na zijn 
studie Internationaal Management. Op zijn 21e verandert alles. Een 
frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Na een zware 
revalidatieperiode besluit Jaap zijn leven een totaal andere draai te 
geven. Tegenwoordig treedt hij vooral op voor het bedrijfsleven. Jaap 
heeft veel meegemaakt, maar vooral ook veel geleerd. Die kennis 
deelt hij met zijn publiek. Hij linkt pakkende, persoonlijke verhalen aan uitdagingen in 
organisaties en weet zo als geen ander mensen te raken en vermaken. Een unieke mix van 
inhoud, inspiratie en op het juiste moment ontspannen humor. Met als rode draad: de kracht 
van het kleine. Hoe maak je het verschil voor jezelf en voor de patiënt?  

 


