
Inspired by

Lunch van de Toekomst



Het Ondernemersdiner, diverse 
lunches en masterclasses.

Ondernemers
in beweging krijgen

Peak Value



your 
logo

Borrel

13:0012:00

Opzet
Bijeenkomst 

02

11:45

Introductie Presentatie Marcel 
Broersma

Inspire

Reacties



DASHBOARD



Het Ondernemersdiner, diverse 
lunches en masterclasses.

Ondernemers
in beweging krijgen

Peak Value



Dagelijkse apps



Een treffend voorbeeld: Vivino
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Tien redenen waarom we 

een verkeerd beeld 

hebben van de wereld en 

waarom het beter gaat

In dit boek 

beantwoordt Yuval 

Noah de 21 meest 

urgente vragen van 

onze tijd

Van 05-11-2014 t/m 09-11-2014

A vision of the future that’s 
truly awesome in both the 
most traditional and 
moders understandings of 
the world.

Feitenkennis
Of je nu de concurrentie 

met ze wilt aangaan, 

zaken met ze wilt doen of 

gewoon in de wereld wilt 

leveren die zij domineren 

dan moet je ze begrijpen.

De vier 21 lessen voor de 
21 eeuw

Singularity 2014 Abundance

For anyone interested in 

technology, entrepreneurship or 

the price of greatness, Ashlee 

Vance's new book is a tremendous 

look into arguably the world's 

most important entrepreneur.

Waarom nieuwe organisaties tien 

keer beter, sneller en goedkoper 

zijn – en hoe jij dat ook wordt

Exponentiële 
organisaties

Elon Musk



Even een stap terug..

Verstappen wereldkampioen KZ-klasse World Championship (2013) 



2013

Model S green car of the year!





2019



De uitspraak van de robotrechter is…



Meet Robot Ross





Lineair vs exponentieel

"Don’t be afraid to fail, be afraid not to try"
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Hoe ontwerp je een exponentieel

businessmodel? Dit vereist een

volledig nieuwe manier van

kijken naar je bedrijf en de markt

die je bedient.

10x businessmodel

Bedrijven maken gebruik van

augmented reality (AR) en virtual

reality (VR) om hun bedrijfsvoering te

verbeteren.

VR / AR

Steeds meer werk wordt

weliswaar geautomatiseerd en

gerobotiseerd, en dat levert

banenverlies op, maar daar

tegenover staat dat er ook

miljoenen nieuwe banen

bijkomen.

Robotisering

Google, NASA en de Singularity

University hebben biotech, neurotech

en nanotech omschreven als drie van

de meest belangrijke exponentiële

trends van dit moment.

Biotech
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Leading the 10x movement

Businessmodel





"Don’t be afraid to fail, be afraid not to try"

Lineair vs exponentieel



XR Reality.
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Volledige virtuele
wereld

Virtual 
Reality

Extended Reality
(AR, MR, VR)
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Virtuele objecten
geprojecteerd in de 

fysieke wereld

Mixed
Reality

Augmented 
RealityReal life

Fysieke realiteit (niet
digiraal)

Digitale informatie
projecteren op de 

fysieke wereld

Oculus GoHololens MicrosoftApps

Fysieke realiteit  
(niet digitaal)

Digitale informatie  
projecten op de  
fysieke wereld

Virtuele objecten  
geprojecteerd in de 

 fysieke wereld  

Volledig in een  
virtuele wereld  



Google Earth VR ‒
 Bringing the whole wide world to virtual reality
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Robotisering.



Robotics in business



Robots in our daily life



"Don’t be afraid to fail, be afraid not to try"
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Bio technology



"Don’t be afraid to fail, be afraid not to try"

Lineair vs exponentieel



Even samengevat…

Mobile internet - altijd connected 

Alles verbonden: Internet of everything 

Meer brein - big data en data analytics 
Nooit meer sturen: Autonome voertuigen 

Augmented reality & wearable computing Sensoren op en in ons lichaam 

Bioprinting: organen op bestelling 
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Bringing it home

01

Exponentieel
denken

02

Spraak
technologie

03

XR 
Reality



MAAR pas op voor..

De vier

En niet te vergeten..
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Duolingo: spelende wijs
een taal leren

• Vervangt: talenscholen, boeken, dvd’s
• Aantal gebruikers: twintig miljoen gere

gistreerde gebruikers, waarvan er 12,5 
miljoen daadwerkelijk actief zijn

• Verdienmodel: onder meerbetalen voor
diploma’s

• Financiering: recentelijk is twintig miljoen
dollar opgehaald (onder leiding van 
durfkapitalist Kleiner Perkins Caufield & 
Byers)

Scanadu Scout:  Meten van 
vitale functies in seconden
• Vervangt: doctoren, medische apparatuur, 

medische handboeken
• Verdienmodel: verkoop hardware inclusief

app
• Financiering: het Amerikaanse bedrijf heeft

1,7 miljoen dollar opgehaald bij 8500 
particulieren via IndieGoGo)

MobyPark: online 
parkeerplekken reserveren

• Vervangt: dure parkeergarages
en -plaatsen

• Verdienmodel: percentage per 
transactie

• Financiering: het bedrijf heeft
een half miljoen opgehaald & 
Byers)

Hotspot shield: oplossing voor
wereldwijde internetcensuur
• Vervangt: beveiligde browsers, 

beveiligingsproducten
• Verdienmodel: advertenties en

abonnementsmodel
• Financiering: Goldman Sachs
• Aantal gebruikers: negentig miljoen
• Omzet per jaar: 35 miljoen dollar)



"Don’t be afraid to fail, be afraid not to try"

Lineair vs exponentieel
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adres

Van Vollenhovenstraat 31

3016 BG Rotterdam

Nederland

Mail of bel

info@peakvalue.nl

+ (31) 010-7146025

Volg ons

www. peakvalue.nl

@Peak_Value

@Peak_Value



Reacties


