Kennis,
Kennissen
& Inspiratie 2019
7e Internationale Business Open Congres
Awarehouse, Scherpenzeel - 17 oktober 2019

Programma
12.00 uur - Ontvangst met lunch
12.15 uur - Rondleiding fabriek Interface
13.15 uur - Opening door Roel Pot
13.30 uur - Disruptieve Innovatie - George
Parker
14.30 uur - 1e Workshopronde
15.15 uur - 2e Workshopronde
16.00 uur - Afsluiting door Roel Pot &
George Parker
16.30 uur - Start Netwerkborrel
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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 voor maximaal 20 personen, dus schrijf je tijdig in.
De rondleiding start om: 12.15 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

KEYNOTE: George Parker
“Het Pippi Langkous Effect”
Disruptieve Innovatie in het bedrijfsleven
Er is een reden dat we niet makkelijk buiten onze comfortzone treden. Het is namelijk oncomfortabel! Maar als we het
niet doen blijkt onze jeugd de beste tijd uit ons leven, onze
huwelijksdag de mooiste dag uit ons leven en gebeurt er
daarna weinig meer zodat we geestelijk met pensioen gaan.
We hebben verstoorders van ons comfort nodig vóór de
houdbaarheidsdatum van een product, dienst, proces of je
eigen denken en gedrag verstreken is. Anders zal de realiteit
zelf ingrijpen op een minder plezierige manier.
George Parker haalde zichzelf vele malen onderuit en stelde
zich bloot aan disruptieve verandering in tien wild
uiteenlopende carrières en een relatie die ook niet zonder
nucleaire oorlogen verliep. Hij leidt je met illusies,
mentalisme, comedy en interactie in in de kunst van het
verstoren om te vernieuwen en relevant te blijven..
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1e Workshopronde 14.30 – 15.05 uur

Mission Climate Take Back

Door John Haenen & Elvin de Rooij van Interface, Lid van Business Open Kromme Rijn en
Business Open Kralingen II
Als de mens het klimaat per ongeluk heeft veranderd, kunnen we het dan ook met opzet terug
veranderen? Met Mission Zero streeft Interface al meer dan 20 jaar naar een volledig circulaire
bedrijfsvoering. En is op het bebied van duurzaamheid een absolute koploper. Met Missione Take
Back gaan ze zelfs een stap verder…
Voor wie?
Voor idereen die een duurzaamheid ambtitie heeft of wil!
Take Aways:
- Slimmer nadenken over wat kan er allemaal circulair
- Duurzaamheid levert winst op in geld en in natuur
- Voorkom greenlabeling, maar blijf transparant in je duuzaamheid programma!
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1e Workshopronde 14.30 – 15.05 uur

Pure passie

Door Dennis Mijsen – The Native Chef. Lid van Business Open Scherpenbergh
Een inspirerend ondernemers verhaal: Van grafisch vormgever, met 25 jaar ervaring naar
’smaakdesigner’. Het volgen van je ‘passie’.
Voeding is iets waar wij al jaren mee bezig zijn, het moet makkelijker, beter, sneller, voedzaam
zijn en het liefst nog een beetje gezond… smaken worden steeds meer gecreëerd door middelen
die wij natuurlijke geur en smaakstoffen noemen. Maar hoe smaakt een aardbei nu echt? En
wat is nu puur?
Onkruid is gewoon voeding! Wij herkennen de echte smaken bijna niet meer door teveel suiker
en andere hulpstoffen in onze voeding!! Ik als The Native Chef wil je graag meenemen op mijn
reis. Een reis naar puurheid. Puurheid in smaak, voeding en op persoonlijk vlak.
Voor wie?
Elke ondernemer die een smaakvolle en waardige maaltijd weet te waarderen. Maar bovenal
zij die er voor open staan met een andere blik naar hun leven en hun bedrijf te kijken.
Take Aways:
- Inspiratie om anders te kijken naar de wereld om je heen.
- Smaaksensaties
- BBQ-tips
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1e Workshopronde 14.30 – 15.05 uur

Enforce – Vitaal leiderschap

Door Rick Berkhout (BO Rhoon), Collin Oosthof (BO Harderwold) van Enforce en Eric de Jong
(Founder Enforce)
Vitaal leiderschap en hoe je vanuit vitaal leiderschap een krachtig fit team kunt bouwen
waarmee je impact kunt maken om groei en resultaat te creëren.
Hoe je als leidinggevende met de energie van de medewerkers die aan jou zijn toevertrouwd om
kunt gaan? Welk gedrag laat je zelf zien?
Een vitale leider is zich bewust van zijn voorbeeldrol, zet zich in voor zijn eigen vitaliteit en neemt
de verantwoordelijkheid op zich om medewerkers binnen de organisatie tot hun recht te laten
komen. Door zelf het goede voorbeeld te geven stimuleert een vitale leider ook gezond gedrag en
positieve energie in anderen. Want vitaliteit werkt aanstekelijk.
De voordelen in cijfers bij een verbeterde vitaliteit op de werkvloer.
Voor wie?
Ondernemers die slimmer willen ondernemen, meer potentie uit zichzelf, hun team en hun
business willen halen vanuit een krachtige fitte houding.
Take Aways:
Een brutaal eerlijke kijk naar jezelf. Hoe fit, gezond en vitaal ben je nu echt? Direct inzicht in
hoeveel focus je nu echt hebt, welke patronen in jouw persoonlijke- en zakelijke leven niet werken
en tools om vitaal leiderschap te leven en toe te passen in het nu. Niet later, morgen of pas
wanneer het uitkomt!
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1e Workshopronde 14.30 – 15.05 uur

Pensioen in beweging - Heb jij als ondernemer of zelfstandige
je pensioen al goed geregeld?

Door Francis van Hout (pensioendeskundige), lid van Business Open Kromme Rijn.
Hoe staat ik ervoor in geval van arbeidsongeschiktheid?
Wat is er geregeld bij mijn overlijden? En heb ik genoeg geld ‘voor later’.
Francis brengt aan de hand van een stappenplan je risico’s in beeld en biedt
Oplossingsrichtingen. Ook worden de recente ontwikkelingen besproken.
Voor wie?
Deze workshop is voor zelfstandigen en ondernemers die hun pensioen nog niet op orde hebben
of daar niet zeker over zijn.
Take Aways:
- Financiële foto geeft inzicht en rust
- Wat kan je van de overheid verwachten?
- Hoe los je financiële risico’s betaalbaar op?
- Wat kun je zelf doen.
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2e Workshopronde 15.15 - 15.50 uur

On-Nederlands ondernemerschap, wereldwijde
aandacht
Door Colin Groos van RevenYOU, Lid van Business Open Amstelborgh

Vanuit een fabriekshal in Haarlem wordt bij RevenYOU AI gekoppeld aan belegginsalgoritmes
om échte winst met beleggen voor iedereen mogelijk te maken. Met Hollands verstand en
werelds-lef is RevenYOU bezig om Wall-street technologie beschikbaar te maken voor iedereen.
Ondernemer van het jaar 2018, Michiel Stokman vertelt over een doelgroep van meer dan een
miljard mensen, het koppelen van de slimste programmeurs ter wereld aan de gewone burger,
beleggen vanaf €20,-, een waardering van 37 miljoen binnen een jaar en het ophalen van 2,3
miljoen aan investeringen. Dat is waarom Netflix nu al is langs gekomen voor een documentaire.
Alles om deze revolutionaire app op de markt te brengen!
Voor wie?
Voor iedereen die ook graag een verandering zien in de traditionele beleggingsmarkt. En voor
ondernemers met ambitie!.
Take Aways:
- Disruptief ondernemerschap
- Beleggen als een Pro, zonder er een te zijn
- Een flinke dosis energie
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2e Workshopronde 15.15 - 15.50 uur

Gastvrijheid, de sleutel tot het hart van de klant
Door Bob van Wieren van, Horecaheld. Lid van Business Open Bergvliet 1 & 2
Horeca is het op één na oudste beroep ter wereld. De kern van het vak draait om één ding, en dat
is niet het bord eten, of het glas wijn. Het product dat verkocht wordt is gastvrijheid. Geef mensen
het gevoel dat ze je gast zijn in plaats van je klant, en ze vergeten je nooit meer. Stop dus met
praten over klantgerichtheid of klantvriendelijkheid en maak van gastvrijheid een integraal
onderdeel van je klantprocessen.
In deze workshop gastvrijheid gaan we in op de essentie van echt gastheerschap en behandelen
we een aantal concrete tips en tricks hoe je jouw bedrijf gastvrijer kunt maken.
Voor wie?
Iedereen die niet vergeten wil worden door zijn klanten, cliënten, patiënten of opdrachtgevers.
“People will forget what you said,
people will forget what you did,
but people will never forget how
you made them feel.”
– Maya Angelou

Take Aways:
- Ontdek wat het gevoel van gastvrijheid teweeg brengt bij klanten en hoe je ze daarmee kunt
binden.
- Leer hoe je een onvergetelijke indruk maakt.
- Van klacht naar kans in 3 stappen.
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2e Workshopronde 15.15 - 15.50 uur

Droompartner, workshop voor singles (en ondernemers)
Door Alexia Robbemont, Personal Matchmaker en Datingcoach, lid van Business Open De
Rijswijkse
Of je nu een ‘beginnende’ dater bent of een ‘ervaringsdeskundige’ op het gebied van daten.
Uiteindelijk willen we allemaal die ene droompartner om lief en leed mee te delen en er een
duurzame relatie mee opbouwen.
Hoe krijg je of creëer je ‘de klik’? Wat zijn de belangrijkste verschillen bij daten tussen mannen en
vrouwen? Wat geeft lichaamstaal aan? En hoe word je een expert in flirten? Wat zijn de grootste
afknappers bij daten? In deze interactieve en humorvolle workshop kom je het allemaal te weten.
Voor wie?
Voor singles die op zoek zijn naar hun droompartner. Maar ook voor niet-singles is het erg
leerzaam. Want met netwerken zoek je ook je zakelijke droompartner
Take Aways:
- je begrijpt (nog) beter waarom het met iemand wel of niet klikt
- je leert sneller een (zakelijke) band met iemand op te bouwen
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2e Workshopronde 15.15 - 15.50 uur

Cybercrime, Booming Business!

Door Pim ten Pierick van TPM Groep. Lid van Business Open De Rijswijkse
Laten we één fabel uit de wereld helpen; veilig internet bestaat niet. Cybercriminaliteit neemt
steeds professionelere vormen aan wat veel problemen met zich mee brengt.
Het business model achter deze wereld is radicaal veranderd en het uitvoeren van hack, D-dos of
ransomeware aanval is steeds eenvoudiger. Hoe gaan zij te werk? Wat kunt u doen om uw
onderneming te beschermen? Duik met ons mee in deze wereld en zorg ervoor dat u niet het
volgende slachtoffer wordt. Uw spreker Pim ten Pierick neemt u mee in de wereld van
cybercriminaliteit.
Voor wie?
Voor iedereen die er zeker van is dat hij niet gehacked kan worden en zij die verwachten dat dat zo
gebeurt is.
Take Aways:
De bezoekers zullen vertrekken met een bewustwording dat cybercriminaliteit een volwaardige
business is terwijl het illegaal is, maar wel met adviezen wat er tegen te doen is.
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PRESENTATIE: Roel Pot
Presentatie is wederom in handen van Roel Pot,
onze immer ad remme maar altijd vriendelijke
Rotterdamse huisspreekstalmeester.
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 en presentaties voor bedrijven en
instellingen.
Roel Pot ook werd ook buiten Rotterdam een
bekend gezicht door zijn rol van conducteur in de
NS Commercial met Nick & Simon.
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Locatie
The Awarehouse
Interface
Industrielaan 15
3925 BD Scherpenzeel.
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