
PROGRAMMA

 - LIVE - LIVE

WOENSDAG 23 SEPTEMBER

DINSDAG 22 SEPTEMBER

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

SUZANNE DE JONG - LIVE
Interview: Balans in je onderneming
In het interview met Suzanne geeft ze haar eerlijke antwoorden over haar 
do’s en vooral ook de don’ts die het ondernemen als interieurprofessional en 
-blogger met zich meebrengen.

FEMKE DEKKER (FEMKEIDO) - LIVE
Interview: Van de keukentafel tot 
succesvolle interieur onderneming
Tijdens het interview neemt Femke je mee hoe zij haar pad als 
interieurprofessional en ondernemer heeft bewandeld in de afgelopen 10 jaar. 
Van éénpitter naar eigenaar van een interieurontwerp studio, meubelmakerij en 
2 winkels.

CHRISTINE BOLAND EN MARIE-GON - LIVE
Interview: Post Pandemic Pioneering
Een tof interview met twee professionals. Wat kunnen we leren uit 
de pandemie en wat kan het ons verder brengen?

ANNA BORSBOOM - LIVE
FUNdaMENTAL
De coronacrisis is van grote invloed op hoe we ons voelen en gedragen. Waar 
hebben consumenten nu behoefte aan - en wat betekent dat voor merken, 
retailers en ontwerpers in interieur en lifestyle? In een sterk visuele presentatie 
neemt Anna je mee langs de nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

MARLÈNE MAY - LIVE
Masterclass: Money Mindset
Wil jij (nog) meer inzicht in je zakelijke fi nanciën? Weten hoeveel je nou écht 
netto verdiend? Hoe je omzetdoelen stelt voor jouw bedrijf en ook de juiste 
prijzen vraagt? In deze live masterclass neemt Marlène May je op een heldere, 
praktische en laagdrempelige wijze mee in de fi nanciële kant van jouw bedrijf. 

MARIE-GON - LIVE
Masterclass: Betover je klant met kleur
Kleur is een wezenlijk onderdeel van ieder (interieur-)advies. Deze masterclass 
zit boordevol pareltjes die je direct kunt toepassen in jouw adviezen. Boost je 
expertise en kom er achter hoe je je klant nog veel beter kunt overtuigen én 
helpen met jouw kleurconcept.

SABRINA NIJS - LIVE
Masterclass: Vlammend verkopen
Boy oh boy wat blijft Sales ontwikkelen, zeker nu! De tijd om goede Sales 
strategieën te bepalen en knetterende verkoopgesprekken te voeren. Hoe gaat 
het met jouw verkoop? Heb je al een plan? Weet jij elk gesprek om te zetten naar 
een betalende klant?

MARIAN VAN OLST - LIVE
Samenvatting van de week - Ben jij 
die ambitieuze Interieurprofessional?
Samenvatting van alle inspirerende experts!

ANNELIES VALENTIJN  - LIVE
Masterclass: Thuiswerken in het juiste licht
Naast een goed ontwerp, zijn licht en verlichting cruciaal in de architectuur en 
het interieur, maar vergeet daarbij zeker niet de nu zo belangrijke thuiswerkplek. 
Hoe kan een goed lichtontwerp bijdragen aan een gezonde thuiswerkplek? 
Welke creatieve invullingen zijn er en waar moet je rekening mee houden? In 
deze online live masterclass kom jij het te weten.

JANOU BONNIE - LIVE
Laat je zintuigen prikkelen; 
De essentie en het belang van tactiliteit
Janou is een ware ‘tactile fetisjist’ en neemt je graag mee in haar wereld gevuld 
met bijzonder materialen en texturen die de zintuigen prikkelen.

KIRSTEN JASSIES - LIVE
Masterclass: Instagram Trends 2020
In deze masterclass heel veel ervaringen, tips en voorbeelden. 
Kom je er nog met een dagelijkse interieurfoto en het stellen van een vraag? 
Hou jij je ook aan de 80/20 regel wat betreft content?

ANOEK SCHIPPERS - LIVE
Masterclass: Word Top of Mind op LinkedIn
Wil jij ook Top of Mind worden binnen je doelgroep en zo meer klanten krijgen 
via LinkedIn? Ben je op zoek naar meer interactie met je (potentiële) klanten 
of wil je jezelf en je bedrijf beter profi leren binnen de zakelijke online media als 
LinkedIn?

11:30 - 12:30

14:00 - 15:00

MAANDAG 21 SEPTEMBER

MARISKA FISSETTE  - LIVE
Masterclass: Breng focus in je business
Herken je dat? Een overvolle agenda, je weet niet waar je moet beginnen en je 
productiviteit en enthousiasme worden steeds minder. Leer hoe je niet harder,  
maar slimmer werkt. Laat je business groeien met een kick-ass planning. 

MARIAN VAN OLST  - LIVE
Masterclass: De beste workfl ow in 
Sketchup volgens de B.O.P. methode
Marian presenteert haar nieuwste masterclass! SketchUp volgens de B.O.P 
methode. Met deze methode krijg je de beste workflow in Sketchup te pakken. 
Als je volgens een systeem en een methode werkt heb je geen verloren uurtjes 
meer in SketchUp. Het staat namelijk voor Basis, Organiseren en Presenteren.

MEINDERT BOS - LIVE
F.RE.SH. De trendvisie van dit jaar
Alles is altijd in beweging maar de veranderingen gaan alleen maar sneller, zet je 
dingen in beweging of beweeg je mee? Een trendvisie die niet alleen gaat over de 
nieuwe trends in kleur, structuur, dessin en vorm, maar vooral ook over de andere 
sectoren waar we veel van kunnen leren.

CARLEIN KIEBOOM - LIVE
Interview: Van VTwonen hoofdredacteur 
naar ondernemer als interieurprofessional
Een inspirerend interview met Carlein en Marian. Als je een grote liefde hebt voor 
wonen, hoe zet je dan als interieurprofessional je eigen onderneming op. Waar moet 
je rekening mee houden, hoe zorg je voor het juiste netwerk, kennis en klanten?

JODY HOOGENDOORN - LIVE
Masterclass: Meer websitebezoekers, 
klanten en omzet door Pinterest!
Zet jij naast Facebook en Instagram ook je Pinterest in? Nee, nog niet?  Weer 
een kanaal erbij,  we zijn al zo druk... Ontzettend jammer. Want iedereen die gaat 
verhuizen of iets aan zijn huis veranderd “zit” op Pinterest.

MUK VAN LIL
Hoe goede foto’s jouw interieur merk op de kaart zetten!
Je creatieve blik vastleggen op beeld, door middel van jouw camera. Maar wat 
is nu een goede interieurfoto en hoe kan je deze foto’s gebruiken om meer 
omzet te realiseren?

MARIAN VAN OLST - LIVE
Kick off
Marian trapt de bal af en wat heeft ze er een zin in! In het kort vertelt Marian hoe 
dit event tot stand gekomen is en wat je allemaal kan verwachten deze week. 
Are you ready to rock?

11:30 - 12:30

10:00 - 11:00

9:30 - 10:00

15:30 - 16:30

20:00 - 21:00

15:30 - 16:30

OLGA ADLER - LIVE
Masterclass: Leer de mooiste sfeer interieurs tekenen
Olga laat je zien hoe je schetsen kan maken van enkele interieur items. Daarbij 
zie je meteen de handige tips & tricks die Olga toepast om tot een realistisch 
resultaat te komen.

20:00 - 21:00

10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

11:30 - 12:30

14:00 - 15:00

15:30 - 16:30

20:00 - 21:00

10:00 - 11:00

11:30 - 12:30

14:00 - 15:00

15:30 - 16:30

10:00 - 11:00


