
THE
REVOLUTION
STARTS
WITHYOU



PROFESSIONAL REBEL
WAT?
Professional Rebel scout de Professionele Rebellen in 
grote organisaties en traint hen om ondernemend en 
creatief te werken en hun impact te vergroten.

HOE?
Leer uit de eerste hand van ons internationale 
netwerk met 800+ voorlopers, en pas hun tips, tricks 
& tools direct toe op de uitdagingen in jouw 
organisatie.

WAAROM?
De status quo van iedere industrie wordt uitgedaagd 
door innovatieve voorlopers die wereldwijd impact 
maken met hun oplossingen: een nieuwe generatie 
leiders die zelf het heft in handen neemt.

THINK BIG
ACT NOW
FAIL CHEAP



SCHOOLINFO &
PROFESSIONAL REBEL
In samenwerking met Schoolinfo bieden we voor een
gereduseerd tarief de kans aan scholen om een dag in de 
wereld van de innovators te duiken. 

Tijdens een ‘Startup Midday’ ga je met je team op zoek
naar inspiratie & nieuwe inzichten voor in het klaslokaal. 

Op basis van jullie uitdagingen selecteren we innovatieve
voorlopers uit ons netwerk, die ieder een fris perspectief
bieden op de uitdagingen van jullie organisatie. Leer van de 
successen (en fuckups) van succesvolle voorlopers, en 
ontdek hoe je hun lessen toe kunt passen in het onderwijs.

! Ontmoet startup founders & innovators;
! Pas hun tips, tricks & tools toe op je eigen werk;
! Krijg nieuwe inspiratie & ideee ̈n. 



PROGRAMMA OPZET
Vanaf € 1.750,- (voor max. 20 pers.)

30min. | Warming Up
Een host van Professional Rebel verwelkomt iedereen in B. Amsterdam, een van s 
’werelds grootste co-workingspaces. 

15min. | Your Challenge
In teams denken we na over de huidige uitdagingen. Wat zou je graag willen 
verbeteren of anders willen doen in jouw werk? 

30min. | Presentatie Rebel Mindset
Op basis van lessen die wij hebben geleerd van 800+ voorlopers maak je kennis 
met de ‘rebel mindset’. Deze presentatie zorgt voor inspiratie om op een nieuwe 
manier naar je werk te kijken. 

45min. | Gesprek met voorloper
We gaan in gesprek met een innovatieve ondernemer en praten over zijn 
ervaringen, onder begeleiding van een van onze hosts. Ook leggen wij enkele 
uitdagingen aan hen voor: hoe zouden zij dit aanpakken? 

90min. | Rebel Role Play
Met behulp van het Outside-In canvas’ kruipen we in de huid van een ‘Professional 
Rebel’. Over welke mindset, skillset en toolset beschikt hij? En hoe kun je met zijn 
manier van denken en werken inspelen op de uitdaging van jouw team? 

30min. | Wrap Up
Samen met alle deelnemers blikken we terug op de grootste inzichten die zijn 
opgedaan en concrete acties voor de aankomende periode.



TEAM

Wij zijn gefascineerd door voorlopers. 
Degene die hun vizier op een horizon 
veel verder dan de onze hebben. Door 
deze fascinatie leren wij continue en 
helpen wij mensen, medewerkers, 
teams ook van hen te leren.

“ Melissa Marijnen
Co-founder, partner

Mats Siffels
Strategy, partner

Simone Schoutens
Chief productions

Tommie Leisink
Projectmanager

Roald Tjon
Content

Daphne Frühmann
Finance



“Mijn doel van vandaag is overtroffen. Ik verwachtte vooral geprikkeld 
te worden om ook op mijn werk meer als ondernemer te denken, 
maar ik heb ook nieuwe inzichten gekregen hoe ik de transformatie 

van mijn organisatie in gang kan zetten.”

Global Business Ethics Manager, 
TNT Express

“Inspirerende dag. Erg leuk om in nieuwe werelden te stappen.
Het enthousiasme en de bevlogenheid van sprekers was aanstekelijk. 
Het denken vanuit ‘heroes’ was een perfecte tool om ‘out of the box’

en gericht creatief te kunnen denken.”

Beleidsadviseur,
Ministerie van Economische Zaken

COMPANIES WE’VE EMPOWERD



Don’t
Just 
Think
Different

DO
DIFFERENT

Professional Rebel
Johan Huizingalaan 763A
1066 VH Amsterdam
simone@professionalrebel.com
+31 (0) 6 1457 5627


