De verborgen impact
Sprekers en trainers
Babette Porcelijn
Babette Porcelijn MSc. heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft (2001). Daar heeft zij
kennis van industriële processen en ketenanalyse opgedaan. Babette heeft sinds 2011 haar eigen
ontwerpstudio en ze is initiatiefnemer van Think Big Act Now. In 2016 verscheen haar eerste boek ‘De
verborgen impact’. Daarvan zijn er inmiddels meer dan 18.000 verkocht en het is ook uitgegeven in
Frankrijk. Babette werkt momenteel aan haar volgende boek. Ze geeft daarnaast regelmatig lezingen en
trainingen, en verzorgt adviestrajecten aan organisaties met een verduurzamingsopgave.
Mark Kauw
Mark Kauw (1984) is geograaf, triathleet en als Projectmanager Duurzaamheid momenteel actief bij de
Universiteit Utrecht. Mark vertrok na 5 jaar Utrechtse stadsvernieuwing met zijn vriendin naar Argentinië,
waar hij ging wonen en werken in Buenos Aires. Juist in deze stad, die nog weinig op heeft met
duurzaamheid, verdiepte hij zich voor een opdrachtgever in de principes van een circulaire economie. Bij
terugkeer naar Nederland enkele jaren later, besloot hij zich in zijn werk te richten op de transitie naar een
duurzame samenleving. Zo kwam hij op het pad van Babette Porcelijn die net was gestart met De
verborgen impact – hij werkte mee aan de 1e druk van het boek De verborgen impact, ontwikkelde met
Babette een Leergang voor sprekers en trainers en geeft zelf regelmatig lezingen en workshops over De
verborgen impact.
De afgelopen jaren werkte Mark voor social enterprise Moyee Coffee, die de economische
duurzaamheid voorop zet, door de ongelijkheid in de koffieketen aan te pakken volgens de FairChain
principes. Eerst maakte hij Moyee's allereerste Impact Report, later ontwikkelde hij trainingen met
Ethiopische koffieboeren. Uiteindelijk organiseerde hij de eerste FairChain oogst in Limu, Ethiopië, die in
Nederland en elders door Moyee klanten als bakkie koffie wordt gedronken.
Saskia Mulder
Saskia Mulder MSc. heeft Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds
september 2018 is ze nauw betrokken bij Think Big Act Now en werkt ze als Verborgen impact spreker en
master trainer. Lezingen over De verborgen impact heeft ze inmiddels meer dan 25 keer gegeven, voor
opdrachtgevers als Erasmus University, Danone, Rode Kruis en Provincie Groningen. Haar lezingen staan
bekend als interactief en enthousiasmerend.
Passie voor duurzaamheid is haar met de paplepel ingegoten. In 2017 zegde ze haar baan als online
marketeer op om vol te gaan voor het duurzamer maken van onze planeet. Haar achtergrond in de
communicatie gebruikt ze nu in de trainingen die ze geeft over impactcommunicatie: Hoe communiceer je
over duurzaamheid op een manier dat mensen enthousiast worden om in beweging te komen? Ook werkt
ze als Senior Klimaatcoach voor Stichting KlimaatGesprekken, is ze oprichter van duurzaam
ondernemersnetwerk The Next Normal en is ze actief als duurzaamheidsvlogger onder de naam The Social
Reporter. Via Instagram geeft ze haar volgers tips over hoe je effectief duurzame keuzes kunt maken in je
dagelijks leven en over hoe je het gesprek met de omgeving aangaat. Haar aanpak heeft ertoe geleid dat
ze is verkozen tot ‘meest positieve Nederlander 2020’.

Janneke Postulart
Janneke ter Linden-Postulart is spreker en trainster van De Verborgen Impact. Het boek De Verborgen
Impact zorgde voor een omwenteling in haar leven begin 2018. De kennis uit het boek zorgde namelijk
voor veel meer slagkracht naar een eco-positief leven. Zoals Babette Porcelijn Janneke heeft geïnspireerd,
zo wil zij anderen weer inspireren om met De Verborgen Impact effectief aan de slag te gaan.
Naast het geven van trainingen, lezingen en workshops over De verborgen impact heeft Janneke
sinds 2006 haar eigen grafisch ontwerpbureau; Postul.Art ontwerpt. Eind 2018 is dit uitgebreid naar
Postul.Art ontwerpt & verduurzaamt. Ze zet eco-positieve stappen door haar klanten te informeren over
duurzame oplossingen en te werken aan projecten die onderdeel zijn van de oplossing; leven binnen de
draagkracht van de aarde. Zo is ze samen met Hélène Lendfers lesmateriaal aan het ontwikkelen over De
Verborgen Impact voor basisscholen om deze kennis met kinderen te delen.
Joke Feenstra
Joke komt uit het bedrijfsleven en is een ondernemende vernieuwer. Ze neemt mensen graag mee in een
andere zienswijze. Ze is een verbinder en vindt niets zo leuk als samenwerken aan een duurzaam doel. Als
trainer in positiviteit op landgoed Grootstal in Nijmegen, weet ze een bijzondere draai te geven aan
eco-positiviteit. Met de groepen die ze begeleidt, werkt ze op een optimistische manier aan het
terugdringen van onze impact op de aarde en het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen. Haar stijl van
presenteren is rustig en lichtvoetig.
Miriam Melchers
Miriam Melchers is Social Entrepreneur & Eco-Positive Speaker. Ze werkte 3 jaar voor Elon Musk bij Tesla in
California en was verantwoordelijk voor de wereldwijde social media communicatie van het bedrijf oa
tijdens de productlanceringen van Model X, Model 3, Powerwall en Solar Roof. Terug in Nederland startte
ze haar eigen bedrijf Plant Ahead. Ze verkoopt plantaardige en duurzame producten en geeft talks en
workshops, met als doel om anderen te inspireren om Eco-Positief te gaan leven en ondernemen.
Frederike Noppers
Frederike Noppers zet zich dagelijks in om bedrijven en particulieren te helpen een positieve impact op de
wereld te maken. Na een carrière als consultant en projectmanager in de financiële sector richt zij zich nu
op verduurzaming van het bedrijfsleven en de overheid. Daarnaast geeft ze lezingen en workshops,
waarvan de De Verborgen Impact training misschien wel de leukste is. Aan de hand van het boek van
Babette Porcelijn vertelt Frederike openhartig over de verschillende manieren waarop wij als
consumenten impact op de aarde hebben. Enthousiast inspireert en activeert ze de deelnemers daarna om
stappen te bedenken waarmee ze hun eigen impact verbeteren: op naar een eco-positief leven! Want dat
wij zelf aan de knoppen zitten om een duurzame wereld te creëren, daarvan is Frederike overtuigd!
Specialismen: duurzame en sociale business modellen, product-as-a-service oplossingen, groepen
(medewerkers) inspireren en activeren, project management, verandermanagement
Martin Ossewaarde
Martin J Ossewaarde is econoom, deskundige inzake mondiale duurzame ontwikkeling en auteur van een
Engelstalig leerboek over dat thema (uitgegeven in India, 2018). In de jaren ’90 werkte hij bij overheden in
Nederland. In 1998 verhuisde hij naar Bishkek, Kirgizië, waar hij 5 jaar werkte aan onderwijsprojecten bij
een kleine NGO en 10 jaar college gaf in duurzame ontwikkeling en goed bestuur aan de American
University of Central Asia. Hij heeft veel inzicht in de problematiek van transitielanden, voormalige
Oostblokstaten die onderweg zijn naar nieuwe vormen van democratie en markteconomie.
Specialismen: klimaatverandering; duurzaamheid in internationaal perspectief; educatie voor
duurzame ontwikkeling, ook in andere culturele omgevingen; Green Economy; The Natural Step Planning
voor Duurzaamheid in organisaties; Christelijk perspectief op scheppingszorg

Tessa Kramer
Tessa Kramer werkt sinds 2015 als zelfstandige op het gebied van MVO en duurzaamheid en adviseert
inmiddels al lange tijd zowel bedrijven als individuen hoe ze effectief kunnen verduurzamen. Ze heeft
hierbij oog voor en maakt gebruik van de psychologie van veranderprocessen om mensen op een ultiem
activatieniveau te krijgen. Zodat ze zelf bezig gaan met de grote dingen, meer ontspannen aan hun eigen
doelen werken en hierbij ook anderen optimaal kunnen inspireren. Je kunt haar inzetten om een lezing
en/of workshop te geven over klimaatpsychologie en De Verborgen Impact. Haar doel is bewustwording
en handelingsperspectief (inspiratie en activatie!).
Kees Jansen
Kees Jansen is afgestudeerd planoloog. Kees is gespecialiseerd in slimme circulaire steden & regio’s en
stadsfilosofie. Hij doceert aan de Aeres Hogeschool Almere en is ook studieleider van de opleiding Geo
Media & Design. Dit is een studie met geografie, geo-ICT, nieuwe media en ontwerpen als basis. Vanuit
duurzaamheid en circulariteit is de vraag ‘wat is wanneer waar?’ met focus op stedelijke stromen van
toenemend belang in deze complexe wereld. Kees ziet zicht op stedelijke "(grondstof)-stromen" vanuit
geo-data als steeds belangrijkere sleutel voor een circulaire leefomgeving. Verborgen Impact is daarbij van
groot belang: richt je vooral niet alleen op de zichtbare stromen. Kees is in te huren als spreker voor korte
of lange lezingen, keynote-speeches en workshops.
Jeanine Pothuizen
Al meer dan 18 jaar is Jeanine als organisatieadviseur en trainer betrokken bij verandervraagstukken in
organisaties. Als opgeleid organisatiepsycholoog heeft zij zich in haar opdrachten oog voor zowel de
inhoudelijke organisatiedoelen als voor de vertaling naar gedrag, competenties en keuzes in dagelijks
werk. Met een rugtas vol ervaring helpt zij als intelligente doener met inspirerende voorbeelden
organisaties hun duurzame ambities te realiseren. Met haar lezingen en workshops brengt zij mensen in
beweging. Hierbij sluit zij aan bij de ambities en de huidige situatie in de organisatie. Jeanine is als
zelfstandige naast gecertificeerd trainer van De Verborgen Impact ook verbonden aan KlimaatGesprekken
en Utrecht4GlobalGoals.
Angela van Nordennen
Angela van Nordennen is 36 jaar en woont met haar gezin onder de rook van Amsterdam. Ze is opgeleid
als ingenieur en bedrijfskundige en heeft na haar studie 10 jaar bij gerenommeerde aannemers gewerkt.
Sinds 2017 heeft ze haar eigen bedrijf 172IMPACT en adviseert ze partijen in de bouw- en vastgoedsector
hoe zij stappen kunnen maken naar circulair bedrijfsmodel. Naast de technische uitdagingen ligt hier ook
een uitdaging in het veranderen van het systeem en gedrag van de mensen. Het gedachtegoed van de De
Verborgen Impact zorgt ervoor dat je gaat nadenken welke impact je als individu kunt maken en is een
eerste stap in de verandering. Tenslotte begint een duurzame wereld bij jezelf!
Specialismen: circulaire economie / circulair bouwen, concept- en projectontwikkeling,
aanbestedingen in bouw- en vastgoedsector, strategie en bedrijfskundige vraagstukken.
Ronald Schaap
Gedreven docent, onderwijsontwikkelaar en adviseur. Hij is een creatieve teambouwer, sterk in analyse &
actie; plan-do-review. In zijn didactiek gebruikt hij graag de kracht van brein, muziek, beweging en
verbeelding. Hij geeft bewezen onderwijstechnieken door, en zoekt de nodige innovaties. Contact is
cruciaal in zijn visie: contact tussen student, docent en de stof. Zijn missie: verbinding van historie, heden
en toekomst zowel in je eigen leefomgeving in je stad, als met mens en natuur verder weg. Geef de aarde
meerwaarde!

Manon van Leeuwen
Manon is een buitenmens en woont in de natuur en aan het strand. Als 50+ zakenvrouw, sporter, moeder
in een druk mannengezin en duurzaamheidsfreak probeert ze op een geestige manier te voorkomen in
een eco midlife te belanden. Van BMW forens in mantelpak met Chaneltas werd ze vegan vintage shopper
met een NS Business kaart met een rugzak. Haar missie is mensen te laten zien dat een eco lifestyle super
tof is en heel veel voldoening geeft. Ze combineert haar drukke baan met lezingen over ‘de Verborgen
Impact’, is ambassadeur duurzaamheid voor VWS, richtte ZustainaBox op en deelt haar blogs op Manon
Loves Life.nl. Zo hoopt ze het eco virus te verspreiden. Ze gelooft dat elke stap telt en niemand te klein is
voor impact. Want de wereld dat zijn wij!
Estella Franssen
Estella Franssen (1967) is projectmanager voor het centrum voor natuur- en milieu-educatie de Ulebelt in
Deventer en biedt zo handelingsperspectief aan allerlei groepen in de maatschappij, van burgerinitiatieven
tot bedrijven. Ze heeft milieukunde gestudeerd en voor Jane Goodall’s internationale milieu-organisatie
gewerkt. Thuis is ze betrokken bij de realisatie van de meest ecologische woonwijk van Nederland, het
Aardehuisproject in Olst. Deze wijk is door de bewoners samen zelf gebouwd. Estella is woordvoerder daar
en geeft vaak rondleidingen. Voor deze wijk heeft zij zich verdiept in de impact van alle onderdelen van de
bouw van een huis en alternatieven gevonden, zoals sloopmaterialen en boomstammen uit de buurt. Ze
werkt al haar hele leven aan het inspireren en mobiliseren tot een meer duurzame leefstijl en wil graag in
haar eigen buurt de veldleeuwerik weer terugbrengen.
Elsbeth Booy

Elsbeth Booy is een energieke en enthousiaste spreker en trainer. Deze energie brengt ze graag over op de
deelnemers van haar lezingen of trainingen. Ze geeft als trainer van De Verborgen Impact lezingen en
workshops over duurzaamheid. Ook ontwikkelt en geeft ze lessen over duurzaamheid voor leerlingen en
docenten van de basisschool. Daarnaast geeft ze presentatietechnieken en gespreksvoering aan studenten
van de TU Delft, de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht. Bij haar trainingen gebruikt ze
haar ruime ervaring met improvisatietheater en storytelling.
Ze heeft een tweede- en eerstegraadsbevoegdheid als docent Nederlands en heeft tien jaar op ‘t
Stedelijk Gymnasium in Amersfoort gewerkt. In 2015 heeft ze zich zelfstandig gevestigd als trainer
presentatie- en gesprekstechnieken en drie jaar later heeft ze een training gevolgd bij De Verborgen
Impact. Inmiddels geeft ze ook lezingen en workshops over duurzamer leven. Meer informatie is te vinden
op haar website: www.elsbethbooy.nl
Marieke Kamphuis
Na haar studie International Business aan de Universiteit van Maastricht startte Marieke haar carrière als
corporate managementtrainee bij Rabobank. Na diverse functies binnen het commerciële bankbedrijf (o.a.
binnen Food&Agri) besloot ze om haar kennis & ervaring alleen nog in te zetten voor initiatieven die de
wereld mooier maken. Na een aantal jaar gewerkt te hebben als commercieel directeur van het duurzame
crowdfundingplatform Oneplanetcrowd, richtte ze haar eigen onderneming op: Studio 17C.
Studio17C adviseert en ondersteunt duurzame ondernemers & designers bij het opstarten en
groeien van hun business/concept. Daarnaast is zij mede- oprichter van de eerste Duurzame Woonbeurs
van Nederland en werkt zij momenteel aan een platform om duurzaamheid binnen de interieurbranche te
versnellen. Marieke werkt het liefst op het snijvlak waar creativiteit, positieve impact en een goed
businessmodel elkaar ontmoeten.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marieke-kamphuis-27531511/
Meer informatie en boekingen
Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Elise van den Berg via
info@thinkbigactnow.org. We horen graag van je!

