Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen trendverkenners
Fountainheads Jan-Henk Bouman
en Wim van Rooijen hebben
twee zeer verschillende CV’s die
bij nadere bestudering een
aantalinteressante en opvallende
overeenkomsten kennen. Beide
zijn in hun loopbaan altijd
voorloper geweest op het gebied
van innovatie en technologie. En
beide hebben na een loopbaan
binnen multinationals hun
carrière voortgezet als
(zelfstandig) ondernemer.
Bovendien hebben de
Trendverkenners een uitgebreid
netwerk en diverse nevenactiviteiten waardoor ze
eenvoudig toegang hebben tot nieuwe kennis en kennissen. Dat betekent
dat ze weten waar ze over praten als ze op een podium staan.
Noem ze Trendverkenners, Innovatieversnellers, omdenkers,
professioneel bemoeials, verhalenvertellers maar bovenal ondernemers
en friskijkers.
Fountainheads daagt ondernemende mensen uit anders naar hun eigen
toekomst te kijken. Bouman en Van Rooijen helpen je met het zichtbaar
maken van tot nu toe onzichtbare kansen. Ze houden van het huidige
tijdperk en bestuderen continu de trends en bewegingen die gaande zijn
en merken dat leren en ondernemen vanuit de toekomst je verder brengt
dan de gegevens uit het verleden te extrapoleren naar de toekomst. Er
zijn zoveel nieuwe mogelijkheden en door anders te kijken zie je zoveel
meer.

Na de eerste Wake-Up Call tijdens People’s Business in 2016 zijn de
Fountainheads een vaste waarde in het programma van de People’s
Academy. Verandering is de enige constante en daarom is een jaarlijkse
update voor bezoekers een niet te missen onderdeel van onze line-up.
Wat zou People’s Business ‘Next Economy Metropool’ zijn zonder
verkenningen van de toekomst?
Fountainheads zijn veelgevraagde gastsprekers en staan circa 150 keer
per jaar op een podium. Meer dan 25.000 mensen worden jaarlijks door
beide heren geïnspireerd maar voelen zich vaak toch ook wel enigszins
‘prettig ongerust’ na de energieke presentaties. Bouman en Van Rooijen
delen hun kennis in diverse blogs en columns en organiseren regelmatig
Pecha Kucha Nights en VPRO Tegenlicht Meet-Ups.
Zorg ervoor dat je 2018 goed begint. Kijk mee in de keuken van anderen
en ‘Gluur bij de Buren’. Laat je niet verrassen door anderen die graag
jouw plaats in de markt willen overnemen. Haal je portie verbeelding op.
Kom op 17 of 18 januari naar de plenaire kennissessie van People’s
Business en bezoek de verdiepende Masterclass op de netwerkvloer.

