
 

 

'Hoe word ik een Unicorn?' 
De kracht (en valkuilen) van tweezijdige platformen  

 

Datum: 2 februari 2017 
Tijd: Ontvangst vanaf 16.00 uur. Het programma start om 

om 16.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. 
Sprekers: O.a. Niels de Greef (ParkFlyRent), Kim Tjoa 

(Founder Floow2), Michel Willems (Founder 
BimBimBikes) en Reinhard Scholten en Dorien van 
der Heijden (ICSB) 

Locatie: Vechtclub XL 
Europalaan 2B 
3526 KS Utrecht 

De hoogst gewaardeerde start-ups in de wereld, zoals Uber, 
AirBNB en Snapchat, zijn vaak tweezijdige digitale platformen. 

Zij maken gebruik van meerdere netwerk effecten, waardoor het 
aantal interacties op deze platformen exponentieel groeit. En 
daarmee ook kun bedrijfswaarderingen. Platformen bestaan al 
eeuwenlang in de vorm van traditionele markten en moderne 
winkelcentra. Technologie-ontwikkeling heeft het startschot 
gegeven aan digitale platformbusinesses. 

Tweezijdige digitale platformen disrupten steeds vaker het 
traditionele pijplijn business model van bestaande producten, 
diensten en software bedrijven. Tijdens deze Yellow Cats sessie 
gaan we leren van ondernemers en hun ontwikkelpad van een 
digitaal platform. 

En gaan we aan de slag met het ‘two-sided digital platform 
canvas’. We zoeken antwoorden op vragen als hoe ontwikkel je 
een tweezijdig digitaal platform? Welke tools kan je hierbij 
gebruiken? En hoe transformeer je een bedrijf van een pijplijn 
naar een platform business model? 

Als je wil ervaren en leren hoe je de kracht van netwerkeffecten 
kan inzetten met digitale platformen, dan kun je deze bijeenkomst 
niet missen. 

 

 

Alvast een glimp op het programma: 
Tijdens deze Yellow Cats bijeenkomst staat je het 
volgende te wachten. 

 We starten met een rondleiding door 
VechtclubXL, een ketenbroedplaats voor creatieve 
ondernemers – het draait om samenwerken, 
innoveren, ontmoeten en van elkaar leren. Het 
startkapitaal is in 2011 via Crowdfunding bij elkaar 
gekregen. 

 Kijkje achter de schermen bij ondernemers die 
midden in de ontwikkeling van een Digital Platform 
zitten. Welke uitdagingen komt ParkFlyRent tegen? 
Welke inzichten heeft Leggle na twee jaar 
ondernemen opgedaan? 

 Introductie op het nieuwe Digital Platform Canvas. 
Een praktische tool om het businessmodel voor een 
digital platform inzichtelijk te maken, te ontwerpen 
en mee bij te sturen. 

 Kennismaking met diverse 
digital platforms, de kenmerken, 
specifieke uitdagingen en 
succesfactoren. 

 Aan de slag, we zetten de Digital 
Platform Canvas in om de 
ondernemers die hun uitdagingen 
en resultaten met ons hebben 
gedeeld een stap verder te 
helpen. De Yellow Cats nemen 
de uitdaging op om hen naar huis te laten gaan met 
een nieuw perspectief en inspiratie. De Yellow 
Cats zelf gaan naar huis met ideeën voor kansen 
voor hun eigen organisatie. 

Andere data 2017 ook in jouw agenda? 

 do 20 april 2017 

 di 13 juni 2017 

 do 14 september 2017 - start rond 13 uur 

 di 31 oktober 2017 

 do 7 december 2017 

Aanwezig? Graag een reply op deze mail. 

Hartelijke groet, namens de yellow cats,  

Karin Rigterink, Dorien van der Heijden, Ed Peelen  

E: km@yellowcats.nl M: 06 543 340 80 
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