
We leven in bijzondere tijden   

De manier waarop we leven en werken is ingrijpend aan het veranderen, door de snelle opkomst en 
adoptie van nieuwe technologie en nieuwe business modellen. En daarmee ook de verwachtingen van 
klanten richting bedrijven en overheid.  Tegelijkertijd bieden deze snelle ontwikkelingen ook een 
overvloed aan nieuwe kansen voor een ieder van ons. Kansen voor het creëren van de business van 
morgen. Maar hoe bepaal je nu met jouw team op welke kansen jullie vandaag moeten focussen en hoe 
je hiermee groei kunt creëren voor jullie eigen business? 

Een bijzondere aanpak 
 
Deze inspirerende bootcamp geeft hierop antwoord, met unieke  inzichten en praktische tools die je 
direct kunt toepassen op jullie eigen  business. Het programma is zeer dynamisch en hands-on; 
daarom noemen we het ook een Bootcamp. En daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor interactie 
en persoonlijke aandacht.  

           New Business Bootcamp      

         Leer de business van morgen te creëren

Tools 
Unieke skills & tools  

voor het ontdekken van nieuwe  
opportunities en creëren van  

nieuwe groei voor jouw business 

Insights 
Essentiële inzichten  

in de drivers en implicaties  
van ‘Emerging Technologies’  
en nieuwe business modellen

Mindset 
De juiste ‘outside-in’  

mindset voor innoveren  
& nieuwe business creëren  

in een snel veranderende wereld 



Een bijzonder inspirerend programma 

Na een korte warming-up, gaan we in de ochtend eerst uitgebreid in op de onderliggende drivers 
en implicaties van de belangrijkste  ‘Emerging Technologies’ - zoals Artificial Intelligence, Digital 
Manufacturing en Internet of Things - en zien jullie met behulp van veel voorbeeld-cases hoe de 
wereld om ons heen hierdoor heel snel aan het veranderen is.  

In een unieke ‘team challenge’ ervaren jullie daarna ook hoe toegankelijk en breed toepasbaar al 
deze technologieën nu al zijn, in vrijwel elke sector. 

Na de lunch leren jullie vervolgens hoe de behoeften van consumenten en bedrijven zich 
ontwikkelen, en hoe je nieuw opkomende behoeften in jullie eigen markt zichtbaar kunt maken en 
zelfs kunt voorspellen. Daarna gaan we actief aan de slag met het ontwikkelen van 
business modellen en leren jullie ook hoe die nieuwe technologieën weer nieuwe business modellen 
mogelijk maken.  

Tot slot gaan we met een uitgebreide designoefening in, op hoe  je met dit alles nu daadwerkelijk 
nieuwe business en groei kunt creëren en ontrafelen we ook het begrip ‘disruptive innovation’.  

Onder leiding van bijzondere hosts 

Peter Maarten Westerhout en Jordy Egging zijn de oprichters en  eigenaren van TimeLabz. Beide 
zijn  internationaal ervaren managers  en innovators, onder andere bij KPN, Philips en Singularity 
University. Naast TimeLabz doceren zij ook bij Wittenborg Business School in Amsterdam,  zijn zij 
consultants voor ExO Works (de organisatie achter het boek ‘Exponential Organizations’) en zitten zij 
in de board van Singularity University Amsterdam. 
 

    Door onze deelnemers beoordeeld met een 8,3
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