
5e Nationale Business Open Congres

Business Open Nederland

Scherpenzeel, donderdag 19 oktober 2017

Kennis,
Kennissen &
Inspiratie 2017

@business_open  /  LinkedIn /  Facebook

https://twitter.com/Business_Open
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3774011&trk=anet_ug_hm
https://www.facebook.com/BusinessOpen


2

PROGRAMMA

12.00 Ontvangst met lunch

12.15 Start rondleiding Interface (30 minuten)

13.15 Opening

13.30 Koert van Mensvoort

14.30 1e workshopronde

15.15 2e workshopronde

16.00 Afsluiting door Roel Pot

16.30 Netwerkborrel met Chung’s Peking Eend
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RONDLEIDING INTERFACE 

Tijdens een rondleiding door de fabriek van Interface, in 

Scherpenzeel, maak je kennis met alle vernieuwingen en 

innovaties die Interface marktleider maakt op het gebied 

van design, innovatie en sustainability. 

Deze rondleiding wordt gegeven in groepen van 10-15 

personen. De rondleiding start om 12.30 uur en duurt 

ongeveer 30 minuten.
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KEYNOTE: Koert van Mensvoort

Dr. ir. Koert van Mensvoort is als kunstenaar, technoloog en filosoof het 

meest bekend vanwege zijn Next Nature filosofie, die draait om het idee 

dat onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig, 

intiem en autonoom wordt dat we deze als een natuur op zichzelf gaan 

ervaren. Het is zijn doel om onze co-evolutionaire relatie met technologie 

beter te begrijpen en een pad naar de toekomst uitstippelen dat zowel 

bevredigend is voor de mensheid als voor onze planeet als geheel.

Van Mensvoort geeft zijn visie vorm in alle mogelijke media. Enkele van 

zijn projecten zijn de NANO Supermarket (een als supermarkt vermomde 

reizende expo waarin technologieën van morgen worden gepresenteerd), 

het Kweekvlees Kookboek (dat het vlees van de toekomst verkent) en de 

Fake For Real Memory Game (over spanning tussen realiteit en simulatie).

Van Mensvoort geeft wereldwijd lezingen. Tevens is hij directeur van het 

Next Nature Network in Amsterdam en verbonden aan de TU Eindhoven. 
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1e WORKSHOPRONDE 14.30-15.05 uur

Zaal 1

Duurzame transformatie
Remco Oranje (Salesboostcompany) – Een interactieve workshop die je een spiegel 

voorhoudt. Hoe speel je, samen met je organisatie in een steeds sneller veranderende wereld.

Je loopt geïnspireerd weg met een rugzak aan pragmatische tools om te reflecteren op je 

eigen ontwikkeling en dat van je bedrijf.

Voor wie? Alle ondernemers die niet in hun traditionle rol willen of kunnen blijven zitten. 

Zaal 2

Peak State
Bart Heijting (LiveRewired) – Bespreekt de enorme impact van ‘Peak State’ op de 

bedrijfscultuur en productiviteit en hoe je deze ‘whole brain state’ kunt trainen. Je leert in een 

korte workshop hoe je in 10 minuten je zenuwstelsel in een staat van Peak Performance kunt 

krijgen. Iets wat je later ook thuis of op het werk kunt trainen met een mp3.

Voor wie? Voor idereen die optimaal wil presteren en gelukkig wil zijn. 

Zaal 3

Profileren vanuit Karakter
Sonja Schaap (Reflectit) – Wil jij weten wat ‘Social Selling’ inhoudt en hoe jij dit kunt voor 

jouw bedrijf kunt inzetten om meer wensklanten aan te trekken? Tijdens deze sessie leer je hoe 

je je kunt Profileren vanuit Karakter via Online Marketing en waarom dit klanten oplevert. 

Voor wie? Voor ondernemers die willen weten hoe ze (online) meer wensklanten aantrekken 

zonder (koud) te verkopen.

Zaal 4

Pitchworkshop (Let op: dubbele sessie van 14.15 -15.45 uur)
Hans Jansen (Open Doors Academy) – Een goede pitch zorgt ervoor dat mensen je 

onthouden en jouw ambassadeur worden. In deze workshop ga je aan de gang met je eigen 

pitch. Goed pitchen kun je leren. Als je de 4 tips van Hans gebruikt, blijft jouw pitch hangen bij 

je publiek. Hans daagt je uit! 

Voor wie? Voor iedereen die graag op een duidelijke manier wil vertellen over z’n passie. 
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2e WORKSHOPRONDE 15.15-15.50 uur

Zaal 1

De reis van de ondernemer
Frans Glazener en Robert Schulze (GrowthFactory) – Bespreken op basis van hun model 

‘Reis van de ondernemer’ de verschillende stadia van groei, de bijbehorende gevoelens en 

strategische denkrichtingen die bijdragen aan het doorbreken van de muren waar je als 

ondernemer voor komt te staan.

Voor wie? Voor elke ondernemer voor wie groei een onderwerp is. Het geeft inzicht waarom 

bepaalde groeifases zich aandienen en welke 3 punten komende maanden focus behoeven.

Zaal 2

Programmeer je toekomst
Karline Scheer (Innerstance) – Haal meer uit je zakelijke en persoonlijke leven. In je leven zijn 

er 4 fundamentele elementen waar alles op is gebaseerd; Body (fit en vitaal), Being (rust en 

overzicht), Balance (persoonlijke relaties) & Business (bedrijf of werk) De grootste uitdaging 

van jou als ondernemer is het managen van deze 4 aspecten. In deze workshop ga je concreet 

aan de slag om erachter te komen hoe jij je volledige potentie kunt benutten op deze vier 

fundamentele elementen zonder de balans te verliezen.

Voor wie? Voor elke ondernemer die meer uit zichzelf wil halen.

Zaal 3
Netwerken vanuit vertrouwen
Peter Nouwen (V.O.C. – Vertrouw op Compas) – Netwerken is een sociale activiteit, waarbij 

het geven en winnen van andermans vertrouwen essentieel zijn. 

Voor wie? Voor ondernemers die meer uit hun netwerk willen halen.

Zaal 4 Pitchworkshop (Vervolg)
Hans Jansen (Open Doors Academy) – zie vorige pagina
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ROEL POT 16.00-16.30 uur

De presentatie is in handen van Roel Pot. Roel is te omschrijven als 

een combinatie van Paul de Leeuw en Henny Huisman. Een 

allemansvriend, maar wel met haar op zijn tanden. Jarenlang 

presenteerde Roel het programma ‘De straat’ bij TV Rijnmond. Het 

programma werd een groot succes, mede door de ontwapende 

interviews die Roel Pot daarin deed.

Naast radio- en tv-presentator heeft Roel Pot zich de afgelopen 

jaren veel bezig gehouden met improvisatietheater (theatersport) 

en theater op maat voor bedrijven en instellingen.

Roel Pot werd ook buiten Rotterdam een bekend gezicht door zijn 

rol van conducteur in de NS Commercial met Nick & Simon.



8

NETWERKBORREL met CHUNG 16.30 uur

Maak kennis met Chung Wai Liu, eigenaar, chef en sommelier van 

Restaurant Chung. In hartje Rotterdam bereidt Chung dagelijks Aziatische 

gerechten met een moderne twist.

Chung is gespecialiseerd in de bereiding van pekingeend en serveert dit 

gerecht elke keer net iets anders. Regelmatig duikt hij de keuken in om te 

experimenteren met het garingsproces en verschillende kruiden. 

Chung serveert tijdens de netwerkborrel zijn wereldberoemde Pekingeend. 

Vergeet zeker niet even te proeven!
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LOCATIE

The Awarehouse

Interface

Industrielaan 15

3925 BD Scherpenzeel


