
We leven in bijzondere tijden   

De steeds verdergaande toepassing van nieuwe digitale technologie, heeft onze maatschappij de laatste vijf jaar 

drastisch veranderd. Fysieke producten en winkels zijn vervangen door gepersonaliseerde diensten op onze 

mobieltjes, en online platformen hebben de grens tussen producent en consument laten vervagen. Een nieuwe 

manier van leven en werken, waarmee ook de behoeften en verwachtingen van klanten steeds verder veranderen.  

En terwijl deze transformatie nog in volle gang is, is de onderliggende digitalisering zelf alweer een volgende fase 

in gegaan. Nieuwe enablers als Internet of Things, Artificial Intelligence en Digital Manufacturing, maken vandaag 

nieuwe business modellen mogelijk die tot voor kort nog ondenkbaar waren. 

Wat zijn de onderliggende drivers van deze digitalisering en waarom is deze technologische revolutie anders dan 

alle andere? Wat is de impact van al deze ontwikkelingen op jullie eigen business? En hoe kunnen jullie als 

organisatie het best anticiperen op deze snel veranderende wereld? Deze vragen staan centraal in een ‘Leading the 

Future’ sessie, waarin we jouw Management of Leadership Team meenemen naar een nieuwe wereld, vol met 

inspiratie en inzichten voor het bouwen en leiden van de business van morgen.  

 
Een bijzondere bijeenkomst 

 
Een ‘Leading The Future’ sessie wordt gehouden in 

een intieme en interactieve setting, waardoor er 

uitgebreid aandacht is voor de individuele inzichten 

binnen jullie team en de vertaling naar de 

uitdagingen en opportunities voor jullie eigen 

business. De sessie duurt ongeveer drie uur en 

wordt vaak gecombineerd met een lunch of diner.  

 
 

 
Onder leiding van twee bijzondere ondernemers 

Peter Maarten Westerhout en Jordy Egging zijn de 

founders en  managing partners van TimeLabz. 

Beide zijn  internationaal ervaren managers  en 

digital innovators, onder andere bij KPN, Philips en 

SingularityU. Naast TimeLabz zijn zij beide ook 

consultants voor ExO Works (het bedrijf achter het 

boek ‘Exponential Organizations’) en runnen zij het 

Amsterdamse chapter van SingularityU. 
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