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Op dinsdag 22 oktober organiseerde Smart Start een 

inspiratiesessie in Theater de Nieuwe Vorst, te Tilburg. Bij 

deze inspiratiesessie stond het gedachtegoed van Smart Start 

centraal en waren er gasten uit verschillende disciplines. Een 

van de aanwezigen was Merel Steinweg, zij is sociaal 

pedagoog en StandUpBlogger. Aan het eind van de avond 

sloot Merel de sessie af met een Live StandUpBlog, genaamd: 

‘De postcode van Max’. 

De blog gaat over max, die is geboren in België. Ondanks dat hij de hoge verwachtingen die zijn 

omgeving van hem had niet altijd waar kon maken, werkt hij nu met een team dat hem helpt om een 

optimale start te maken. In dit team zitten allemaal nerds die een constante stroom aan real time 

data analyseren. Hiermee zorgen zij ervoor dat max de beste versie van zichzelf is. De lievelingskleur 

van Max is rood, net als de kamer waarin de blog werd voorgedragen. Max en zijn team willen 

volgend jaar de eerste plek bemachtigen op het F1 circuit in Zandvoort, dit gaat natuurlijk over Max 

Verstappen. 

Er is nog een andere Max uit België. De verwachtingen van deze Max waren laag en dit maakte hij 

dan ook waar. Deze Max heeft geen optimale start, of een team dat voor hem werkt. Toch zou hij wel 

baat hebben bij nerds die zich inzetten voor data voor ‘The Social Good’. Vandaag stonden er 

bevlogen mensen op het podium die op inspirerende wijze hebben verteld wat zij allemaal 

tegenkomen terwijl zij de achterstand van deze Max proberen te verkleinen en er voor zorgen dat 

Max de beste versie van zichzelf kan zijn. Naar verwachting is de lievelingskleur van deze Max 

lichtblauw. 

Beide Max-en kunnen profijt hebben bij het gebruiken van data. Deze data is heel bepalend voor wat 

zij willen bereiken. Bij Max Verstappen is dit heel concreet en gaat het hierbij over technische kennis 

over zijn bolide. Hij kan worden getraind en leren van zijn voorgangers. Als iemand het idee van een 

kansrijke start begrijpt dan is het Max Verstappen. Bij ‘onze’ Max, is het vergroten van zijn succes nog 

niet zo concreet. Er wordt nog over veel dingen nagedacht. Zo kan voorspellende data bijvoorbeeld 

alleen worden gecreëerd als men over real time data beschikt. Ook het delen van deze data is 

ingewikkeld, hoe maak je dit overdraagbaar om er zo meer waarde uit te halen? Is data science wel 

nodig? Waar Max Verstappen zich druk maakt over stikstofnormen, denkt onze Max na over de 

waarborging van de ethische kant. 

Een toekomstdroom die hierbij past gaat over een derde Max, zij wordt ook wel Maxima genoemd. 

Deze Max is nog niet geboren, maar misschien wordt zij wel in de regio Midden-Brabant geboren. 

Stel nou dat haar ouders begeleiding krijgen bij hun scheiding omdat één van haar ouders het risico 

loopt om zonder netwerk over te blijven. En stel dat de betrokken professional deze hulp kan 

rechtvaardigen omdat er niet alleen wordt uitgegaan van een onderbuikgevoel, maar dat deze wordt 

onderbouwd met data. De lievelingskleur van Maxima is Oranje. 

Al deze lievelingskleuren komen terug in het logo van Smart Start. De StandUpBlog werd afgesloten 

met dezelfde woorden als waarmee werd geopend: ‘Gebruik beschikbare data en kennis, ga op een 

nieuwe manier kijken, denk groots en denk Max. Proost!’. 

 


