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Juryrapport 
 
Markus Leineweber - Perspective 
Markus voelt zich in de eerste plaats een insights professional. Daarnaast ligt service 
design hem na aan het hart en is de rol van strateeg hem zeer vertrouwd. Deze 
uitgesproken en gedreven persoonlijkheid wil de weg altijd weer iets anders 
afleggen. ‘Edgy’ noemt hij het zelf en we herkennen het. Binnen zijn bureau is hij in 
de lead voor innovatie en leidt Perspective naar het voorste front in onderzoeksland. 
Dat is ook zijn motivatie: het vak verbreden met nieuw ontwikkelde methoden. En 
dat lukt hem bijzonder goed. Voor zijn klanten is hij altijd de facilitator van het 
veranderingsproces. Dat is zijn persoonlijke uitdaging. En dat doet hij succesvol bij 
grote bedrijven: extra uitdagend en dat typeert hem dan weer.  
 



Theo van der Steen - Underlined 
Theo is een verbinder die niet snel op de voorgrond treedt, maar daar wél een plaats 
verdient. Hij verbindt zijn onderzoek nadrukkelijk met de wetenschap, die ligt hem na 
aan het hart. Hij verbindt veel databronnen en innovatieve onderzoekstechnieken tot 
een coherent systeem. Hij jaagt innovatie aan. Zijn klanten dragen hem op handen 
en hij helpt hen de passenger journey stuurbaar te maken. Missie: de vragenlijst 
verleden tijd maken. De weg is nog lang, maar daar houdt Theo wel van: het mag 
best wat extreem zijn. Hij slaat zich er met grote kennis en ervaring, 
doorzettingsvermogen, doelgerichtheid én oog voor de menselijke kant doorheen. 
 
Jan Smelik - samhealth 
Jan is een bevlogen, maatschappelijk betrokken persoon, in en buiten zijn werk en 
stond ontspannen voor de jury. Als arts is hij zeer ervaren in farma onderzoek, met 
als belangrijkste drijfveer de menselijke factor binnen de zorg stimuleren: de patiënt 
experience moet verbeterd worden. Jan draagt daar aan bij met het Disc model én 
zelf geïnitieerd en gefinancierd onderzoek naar zorgbeleving. Hij is een verbinder. In 
zijn werk én als oprichter en trekker van de profgroep healthcare binnen de MOA. Hij 
brengt de verschillende spelers in het zorgveld bij elkaar om te zoeken naar 
oplossingen voor de branche. Wie anders dan Jan is hier geschikt voor! 
 
Winnaar 
De jury heeft Markus Leineweber uitgeroepen tot Insights Professional van het jaar 
2017.  


