
 
 

Sprekers overzicht ochtend sessies 

Jaap Jacobs 

Onderwerp: Digital trends 

Jaap, een rasechte Bredanaar, is als managing director de drijvende kracht achter Fingerspitz. Sinds 2011 

is Jaap zowat vergroeid met het kantoor. Hij zag Fingerspitz uitgroeien van ambitieuze startup naar 

online marketingbureau van serieus formaat.  

 

Toen de meesten van ons het ‘World Wide Web’ nog nooit hadden bezocht, bouwde Jaap al vol 

enthousiasme websites. Steeds op zoek naar dat ene passende puzzelstukje. Niet gek dus, dat hij zo 

resultaatgericht en gedreven is. Zijn programmeerhobby heeft hij ingeruild voor een glansrijke reputatie 

in online marketing. Succesvolle campagnes -en dus blije klanten- geven hem een échte kick. Verder 

kijken dan de klant verwacht, dat doet hij graag. In zijn vrije tijd trapt hij als spits graag een balletje. “Ik 

wil altijd scoren, of dat nou met een potje voetbal of op mijn werk is.” 

 

Over de presentatie: 

Het einde van 2022 nadert en we blikken vooruit naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen op digital 

marketing gebied. Wat zijn de trends voor 2023 en hoe laat je jouw organisatie groeien? 

 

  



Robert Barnhoorn 

Onderwerp: Meaningful innovation

Robert is een product innovator en oprichter van Spark design & innovation uit Rotterdam. Na zijn 

studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft en aan de California State University in Los Angeles heeft 

Robert de ontwikkelingsafdeling van Lopital Nederland waar hij hoofd product ontwikkeling was, in 

1994 geprivatiseerd en zijn collega’s in dienst genomen. Dit is de basis geworden van het huidige 

ontwerpbureau Spark. Bij Spark werken inmiddels meer dan 30 zeer getalenteerde ontwerpers van 

verschillende universiteiten en hoge scholen. Dit zijn professionals die gespecialiseerd zijn in de 

ontwikkeling van strategische innovaties, brand development, conceptual design en mechanical design. 

Hoewel het bij de projecten van Spark altijd om technologie gaat, is de innovatie cultuur en de daarbij 

behorende samenwerking tussen mensen om te komen tot een succesvol businessmodel de belangrijkste 

succesfactor. Spark design & innovation is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een internationaal 

gerenommeerd ontwerp bureau met tientallen nationale en internationale klanten.  

Over de presentatie: 
Tijdens de presentatie zal Robert de belangrijkste onderwerpen die behoren bij een succesvol 

productontwikkelingsproces behandelen. Dit zal gaan over het theoretische proces, stakeholder 

management en de valkuilen. Aan de hand van (bekende) aansprekende cases van Spark zal het proces 

toegelicht worden. Cases die gaan over een thuiszorg robot, vliegende auto’s en industriële producten. 

Tijdens de presentatie is alle ruimte voor discussie en verdieping. 



 
 

Sprekers overzicht middag sessies 

Jan van Zwieten & Ilone Blaauw 

Onderwerp: Teamstar – Een nieuwe kijk op teamontwikkeling & praktijkcasus 

Prof Jan van Zwieten studeerde economie aan de Koninklijke Militaire Academie en voltooide zijn 
accountantsstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een succesvolle carrière als DGA van een 
aantal bedrijven heeft hij dit altijd gecombineerd met diverse rollen in het onderwijs. Momenteel is hij 
naast zijn functie als rector van de Netherlands Business Academy nog steeds actief als hoogleraar 
leadership en één van de ontwikkelaas van het Teamstar model, de Teamstar scan en het Teamstar 
Ontwikkelspel. 
 

Over de presentatie: 

Als leidinggevende wil je dat het goed gaat met je team en dat je met elkaar de beoogde doelen en 
resultaten weet te bereiken. Op gezette momenten is het zaak om te weten hoe je team ervoor staat en 
waar de focus zou moeten liggen als je denkt aan het ontwikkelen van het team. Teamstar biedt een 
nieuwe kijk op team performance en team ontwikkeling om samen met de teamleden zelf het team op 
een hoger plan te krijgen en te houden. Ilone Blaauw geeft als ervaringsdeskundige in een praktijkcasus 
weer hoe dit ingezet kan worden. 
 
 
 
 

         



 
 

Karin Legemate 

Onderwerp: Energiemanagement 2.0 - trends en innovaties in vitaliteit. 

Karin Legemate heeft zowel een achtergrond in de topsport als in de wetenschap. Als voormalig 
voetbalster van ADO Den Haag, AZ, Telstar en het Nederlands elftal geeft zij in het bedrijfsleven 
trainingen op het gebied van vitaliteit. Hierin wordt de link gemaakt tussen het presteren in de sport en 
het presteren in het bedrijfsleven. Dit wordt gedaan aan de hand van de huidige wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van slaap, beweging, voeding en stress.  
 
Karin heeft zelf een achtergrond als bewegingswetenschapper met aanvullende cursussen op het gebied 
van o.a. de neuropsychologie. De drijfveer van haar is om mensen bewust te maken van het belang van 
een gezonde en actieve leefstijl en hen aanzetten tot actie om dit te optimaliseren.  
 

Over de presentatie: 

In deze sessie worden de basisprincipes voor een goed energiemanagement besproken. Er wordt o.a. 

uitgelegd wat onder een goede energiebalans wordt verstaan en welke factoren een belangrijke rol spelen 

bij het opladen en daarmee hoog houden van je energieniveau. De deelnemers worden verder van 

praktische tips voorzien. Dit alles wordt onderbouwd door de meest recente wetenschappelijke 

inzichten. Daarnaast put Karin Legemate uit haar eigen ervaringen als topsporter. Met deze kennis en 

ervaringen kunnen ook de ‘bedrijfsatleten’ hun voordeel doen om nog energieker te werken en te leven.  

 
 


