
Een inspirerende & effectieve kick-starter voor nieuwe groei 

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 doen vervagen. Een nieuwe manier van leven en werken, waarmee 
ook onze behoeften en verwachtingen 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 Virtual Reality, maken vandaag nieuwe 
oplossingen mogelijk die tot voor kort nog ondenkbaar waren. 

Een ongekend snel veranderende wereld, die velen tot wanhoop drijft. Maar op het scheidsvlak van 
deze nieuwe behoeften en nieuwe enablers, gloort ook een schat aan nieuwe kansen voor 
ondernemers. Kansen voor het creëren van nieuwe groei. In dit tweedaagse programma gaan we deze 
kansen, samen met een afvaardiging van jouw bedrijf, zichtbaar maken en werken we concrete 
innovatie initiatieven uit voor het creëren van nieuwe groei voor jouw bedrijf. 
 

Een unieke methode 
 
Om tot deze innovatie initiatieven te komen gaan we uit van een ‘dual track’ strategie. Enerzijds 
gefocust op hoe je je huidige business concurrerender kunt maken, en anderzijds op hoe je nieuwe 

groei-motoren kunt ontwikkelen voor jouw toekomstige business. Voor beide tracks geldt dat de basis 
ligt in de unieke positie en kracht die jullie nu ook succesvol maakt, gecombineerd met de nieuwe 
mogelijkheden die nieuwe digitale technologie ons brengt.  

    Sprint One

    Tweedaags incompany programma voor teams



In een uniek tweedaags programma 

In twee intensieve workshop-dagen, combineren we de ervaring en passie uit jullie bedrijf, met onze 
expertise in emerging technologies, nieuwe business modellen en design thinking, om uiteindelijk tot 
een heldere strategie te komen voor nieuwe groei, inclusief minimaal twee concreet uitgewerkte 
innovatie initiatieven. Het format is expliciet ontwikkeld en bedoeld voor teams die zelf na deze 
tweedaagse verder met elkaar aan de slag gaan om één of meerdere van deze initiatieven 
daadwerkelijk tot leven te brengen. Om te zorgen dat iedereen ook optimaal kan bijdragen en leren, 
wordt het programma bij voorkeur gehouden op een aparte locatie met overnachting. 

Dag 1 staat in het teken van het genereren van de nieuwe groei ideeën voor beide tracks. Na een korte 
warming-up, definiëren jullie eerst gezamenlijk jullie ‘Purpose’, het hoger gelegen doel van jullie 
business, dat zowel mensen binnen als buiten jullie bedrijf aanspreekt en aantrekt. Vervolgens gaan 
jullie in de twee parallelle tracks respectievelijk de (nieuwe) behoeften in de markt en het DNA van 
jullie bedrijf in kaart brengen. Op basis hiervan gaan jullie vervolgens een beeld schetsen van de 
nieuwe competitors en respectievelijk nieuwe markt opportunities voor beide tracks. We eindigen de 
dag met een ideation sessie, waarin meerdere oplossingsrichtingen worden bedacht voor beide tracks, 
die vervolgens aan de teams van de andere tracks worden gepresenteerd. 

Op dag 2 worden de beste ideeën uitgewerkt tot concrete innovatie initiatieven. Daarvoor geven we 
eerst inzicht in de werking van business modellen, om hier vervolgens beide ideeën op te challengen 
en mee te verrijken. Daarna gebruiken we het concept van ‘business model mechanics’ om tot echt 
krachtige nieuwe business modellen te komen, die deze initiatieven de unieke ‘edge’ geven om te 
kunnen gaan vliegen. De uitgewerkte initiatieven worden dan aan het einde van de tweede dag weer 
gepresenteerd, om vervolgens te bepalen welke groei initiatieven daadwerkelijk gaan worden 
opgepakt in het bedrijf en welke next steps hier verder nog voor nodig zijn.   
 

Onder leiding van twee unieke hosts 

Peter Maarten Westerhout en Jordy Egging zijn de oprichters en  eigenaren van TimeLabz. Beide 
zijn internationaal ervaren ondernemers en innovators, onder andere bij KPN, Philips en Singularity 
University. Naast TimeLabz werken zij beiden ook als business coach voor het Horizon 2020 SME 
Instrument programma van de EU, zijn zij consultants voor ExO Works (het bedrijf achter het boek 
‘Exponential Organizations’) en zitten zij in de board van Singularity University Amsterdam. 
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