
Mijn ondernemersexpeditie met Philip Hess van senz° en hoe ik lid werd van de senz° family  
 
Met wie ik op BID-expeditie* zou willen? Met Philip Hess natuurlijk, medeoprichter van senz°. Niet 
alleen omdat ik senz° fan ben, maar vooral omdat ik Philip als grote inspiratiebron voor het 
ondernemerschap zie. Want wanneer je ondanks het wereldwijde succes van de senz° stormparaplu 
en de vele awards die hiermee zijn gewonnen met beide benen op de grond weet blijven te staan, 
ben je in mijn ogen een echte ondernemer, door wie ik mij graag laat inspireren! 
 
*De BID expeditie is een initiatief van Big Improvement Day en is hét uitwisselingsprogramma van Nederland. Deze 

expeditie geeft een kijk in andermans keuken om nieuwe inzichten en ideeën te krijgen. 

 
De dag begint met een gezellige lunch. Meteen word ik in de senz° family opgenomen. Wat een leuk 
bedrijf is dit! Na een uitgebreide rondleiding krijg ik een persoonlijke presentatie over ‘The senz° 
roller coaster’. Daarna mag ik al mijn vragen op Philip afvuren: Waar hij het meest trots op is? Dat 
het nog altijd zo goed loopt met zijn compagnons Gerwin en Gerard. Na een korte pauze ben ik 
deelgenoot van een ‘geheime’ brainstormsessie en mijn expeditie eindigt met een wel heel bijzonder 
experiment: de windtunneltest, waarmee ik persoonlijk mag ervaren dat de senz° zich moeiteloos 
een weg baant door elke wind!  
 
Samengevat was het een geweldige dag; een dag waarop ik lid werd van de senz° family en mezelf 
dus vooral niet te serieus moet nemen, alles leerde over de succesformule om in de hoofden van 
mensen te blijven hangen - die ik bij Philip zelf inmiddels niet meer in praktijk hoef te brengen -, 
persoonlijke bedrijfsadviezen mocht ontvangen en officieel werd uitgeroepen tot ‘senz°  
ambassador’!  
 
Enthousiast, boordevol inspiratie en 20 nieuwe ‘collega’s’ rijker keerde ik ’s avonds huiswaarts. Mijn 
ondernemersexpeditie is meer dan geslaagd. “Supergaaf dat we er een senz° ambassadeur in hart en 
nieren bij hebben en een bijzonder leuk initiatief. Ik kan niet wachten tot de volgende Big 
Improvement Day!” aldus Philip Hess, en daar sluit ik mij graag bij aan! 
 
Anne Marie Westra 
de allergrootste senz° ambassadeur, aldus Philip Hess 
 

 

 


