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➢HOW
• Ondernemersdiners
• Lunches
• Benchmarkonderzoeken

➢WHY
Ondernemers in 
beweging krijgen.

➢WHAT
• Focus op groei
• Maximalisatie aanwezige potentie



your 
logo

De kunst van het vooruit kijken Foto van de Toekomst ®
 

➢ Achterliggende gedachte
Door scherp te definiëren hoe de toekomst eruit ziet, is 
deze eenvoudiger te realiseren.

➢ Focus
Met onze Foto van de Toekomst brengen we het hele 
proces haarscherp in beeld, in begrijpelijke taal en 
realistische stappen, zodat het hele bedrijf weet waar 
ze staan en wat ze kunnen bereiken.

➢ Visualisatie
Het resultaat is een Foto van de Toekomst in duidelijke 
taal en concrete cijfers, afgedrukt op een helder 
vormgegeven banner. Iedereen binnen de organisatie 
ziet in één oogopslag welke stappen de komende jaren 
worden gezet. 

Het Foto van de toekomst traject..
• ...geeft grip op de toekomst;
• …geeft energie en een sterke focus;
• …betrekt alle werknemers bij de toekomst en de 

groei van het bedrijf en de bedrijven
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DASHBOARD

In hoeverre maak jij je hier 
zorgen over?

Welke technologische 
ontwikkelingen bieden kansen 
voor jouw onderneming?

In hoeverre is jouw business 
model toekomstbestendig?

De groep7.0

Totaal 
gemiddelde

6,7

De groep7,7

Totaal 
gemiddelde

6,5

Artificial Intelligence (25%) 

Big Data (45%) 

Virtual reality (20%)





Dagelijkse apps



Een treffend voorbeeld: Vivino
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Aanleiding
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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



Flashback 2013

Verstappen wereldkampioen KZ-klasse World Championship (2013) 



2013

Model S green car of the year!
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Exponentials

Pascal Finette

Exonomics

Amin Toufani

Neuro science

Divya Chander

Disruption & 
Global 
Impact

David Roberts

Technology 
enlightens 
the world

Peter Schwartz

Bio 
technology

Raymond 
McCauley

Walking tour

NASA

Robotics

Hod Lipson

Hacket
mindset

Pablos Holman

Facebook

Bedrijfsbezoek

AR / VR

Jody Medich

Exponential 
organizations 

2.0
Salim Ismail

Energy

Gregg Maryniak

Google X

Bedrijfsbezoek

DAG 1

DAG 2

DAG 3
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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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De 10X
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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



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

Lineair vs exponentieel



Robotisering.



Robotics in business



Robots in our daily life



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

Lineair vs exponentieel



Bio technology



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 



Exponentials

Pascal Finette

Exonomics

Amin Toufani

Neuro science

Divya Chander

Disruption & 
Global 
Impact

David Roberts

Technology 
enlightens 
the world

Peter Schwartz

Bio 
technology

Raymond 
McCauley

Walking tour

NASA

Robotics

Hod Lipson

Hacket
mindset

Pablos Holman

Facebook

Bedrijfsbezoek

AR / VR

Jody Medich

Exponential 
organizations 

2.0
Salim Ismail

Energy

Gregg Maryniak

Google X

Bedrijfsbezoek

DAG 1

DAG 2

DAG 3



Bringing it home

01

Exponentieel
denken

02

Spraak
technologie

03

XR 
Reality



MAAR pas op voor..

De vier

En niet te vergeten..



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

Lineair vs exponentieel



Begin VANDAAG
nog met groei!
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Next actions

Laat je visitekaartje 
achter01

Maak tijd vrij voor de 
terugkoppelingsafspraak03

Vul de benchmark 
enquete in!02

Ontdek de groeikansen!
04



Reacties


