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Leven is….



Leven is het meervoud van lef
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Bereikbaar

• r.martens@medux.nl

• mjwmmartens@gmail.com

• @mjwmmartens (Twitter)

• 0615429798

• René Martens (LinkedIn, Facebook)



In mijn vrije tijd

• Bestuurslid NOC*NSF, Fonds voor de Topsporter

• Bestuurslid Fonds Gehandicaptensport

• Bestuurslid Basketbal Experience Nederland

• Lid van de Ledenraad Vereniging Achmea

• i.o. Bestuur European Paralympic Championships



In mijn vrije tijd

• Handbiken

• Overige sporten (kijken)

• Digitale innovatie

• Films en series
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Geboren in het jaar van

• Televisiedebuut Bert en Ernie

• Denton Cooley implanteert het eerste kunsthart

• Eddy Merckx wint zijn eerste Ronde van Vlaanderen

• Opening van verzorgingshuis, het Rosa Spierhuis

• Koning Idris van Libië wordt afgezet door kolonel Qadhafi

• Het Nederlandse pensioenfonds PGGM opgericht

• De eerste vlucht van de Concorde

• The Beatles geven een laatste publieke optreden

• De eerste mens zet voet op de maan!
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Eerste mensen op de maan

1. Neil Armstrong

2. Buzz (Edwin E.) Aldrin jr.

3. Michael Collins
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En dan

• Niemand vindt negatieve mensen leuk

• Begrip is tijdelijk

• De wereld zit niet op je te wachten

• Jij moet zelf het verschil maken

• Doe het onverwachte !



WHETHER YOU

THINK YOU CAN.
OR THINK YOU CAN’T

YOU’RE RIGHT.







1988

• Sophia leren kennen

• Paralympics Seoul 



1990 verandering van baan

• Nieuwe job bij Plastic Omnium

• Mogelijkheid gekregen

• Mogelijkheid naar buitendienst gevraagd

• Zichtbaar nieuwe fase



1992



1994

• Getrouwd met Sophia

• Ashley geboren



1995 verandering van baan

• Gestart bij Sunrise Medical

• Iedere 2 - 3 jaar een nieuwe functie

• Internationale organisatie

• Culturen, mensen



1996

• Dramatisch

• Slecht georganiseerd

• Geen synergie tussen coach en staff

• Geen synergie tussen coach en team

• Kwartfinale met 1 punt verloren

• Wijze “management” lessen geleerd



1997

• En we noemen hem Bruce



2000
• Chloë geboren

• Paralympics Sydney 





























2008 verandering van baan

• Ambitie boven zekerheid

• Uitdaging boven “business as usual”

• Team building vs. “ons kent ons”

• Nieuwe mogelijkheden ontdekken

• Meer Mogelijk Maken
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de geschiedenis herhaalt zich…



…wel in een nieuw jasje



René Martens











Innovatie

• Kunnen begint bij Willen

• Willen begint bij Weten

• Mensen maken het verschil

• Snelheid van informatie rode draad in geschiedenis

• Vertrouwen als belangrijk uitgangspunt

• Technologie omarmen

• Innovatie begint bij …



Robotica

• Vele toepassingen

• Inzet van chatbots komt in een versnelling

• Fysieke robot bestaat uit diverse componenten

• AI ontbreekt

• AI nodig voor de zorg

















'Nee, met artificiële intelligentie is best veel mogelijk, maar 
we gaan de technologie inzetten om ons te helpen met 

onze menselijke verlangens en om ons leven makkelijker te 
maken. Net zoals we dat hebben gedaan met elke andere 

technologie in de geschiedenis van de mensheid.'

(Steve Wozniak)



'Volgens mij staan we aan de vooravond van een 
doorbraak van nieuwe technologieën, vergelijkbaar met 

eerder het internet.'

(Sundar Pichai)



BNR/bionicman

• Brein-computer-interfaces

• Zintuigen opkrikken

• Chips in ons lijf

• Exoskeletten

• Kunstmatige lichaamsdelen

• Breinverbetering



Robotica 2029

• Mensen zijn slimmer geworden

• AI is doorontwikkeld

• Robot kan semi-zelfstandig ingezet worden

• Robot als zorgondersteunend hulpmiddel

• Van Robotica naar Cobotica





It’s up to you

• Stel jezelf een doel (visie, ambitie)

• Durf je doel na te streven

• Stel je prioriteiten

• Stay focussed

• Durf te vragen om het (on)mogelijke

• Leef met passie, ben gedreven

• Je kunt het nooit alleen, doe het samen



It’s up to you

• Heb vertrouwen

• Werk aan je sterke punten

• Humor helpt, neem het leven niet te serieus

• Vertrouw op je gevoel

• Ben trots op hetgeen je hebt bereikt

• Straal

• Maak je druk om de dingen die je kunt beïnvloeden

• Durf het morgen anders te doen, innoveer




