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MORGEN BEGINT VANDAAG
neem contact op voor een kennismakingsgesprek



Ziet u de wereld om u heen en daarmee uw business in een razend tempo veranderen?

Heeft u het gevoel geen tijd te hebben om iets te veranderen?

Twijfelt u of innovatie wel wat voor u is?

Beseft u dat u ‘iets’ moet ondernemen om uw bedrijf ook morgen gezond te houden, 
maar heeft u moeite om te bepalen wat dat ‘iets’ moet zijn?

Mist u een kundig en kritisch klankbord in uw organisatie?

Vanuit kennis en praktijkervaring kijken wij naar uw doelen, uw organisatie en de mens in uw organisatie. 
Hoe zit het met kennis en kunde? Wat kunnen we doen en hoe?

  Verscherpt beeld van uw klant en zijn/ haar behoeften
  Zicht op een realistische propositie voor uw bedrijf
  Overzicht van uw belangrijkste vragen
  Een praktisch plan van aanpak met concrete handvatten met betrekking tot de  

    weg die u kunt inslaan richting uw doel
  Beweging. Door een concrete omschrijving van die eerste stap waarmee u 

   vandaag aan de slag kunt

INSPIRERENDE EN DOELGERICHTE WERKSESSIES VOOR ONDERNEMERS DIE VANDAAG 
IN ACTIE WILLEN KOMEN OM OOK MORGEN NOG RELEVANT TE ZIJN

UW
winst

HÉT CONCEPT OM UW KANS VAN SLAGEN TE MAXIMALISEREN & 
INVESTERING EN RISICO TE MINIMALISEREN OMVAT:

  3 Avonden (inclusief diner) werken aan een concreet stappenplan richting een helder doel voor uw onderneming
  Kennis, handvatten, training en begeleiding door inspirerende en ervaren ondernemers Marco Rodenburg en Bas Roelofs
  2 Uur individuele begeleiding

Marco Rodenburg

Bas Roelofs

Rechten gestudeerd in 
Rotterdam. Heeft vele 

ondernemers geholpen in het 
starten of groeien als 
ondernemer. Doceert 

ondernemerschap en strategie 
bij Saxion Hogeschool in de 
opleiding ‘Bedrijfsopvolging 

Familiebedrijven’ en is 
als docent verbonden aan 

het Centrum voor 
Ondernemerschap bij de HAN.

Industrieel ontwerper (TU Delft 
’96). Ruim 20 jaar werkzaam op 
het gebied van vernieuwing van 
producten en diensten. Heeft 
zich bewezen om, in de meest 
verzadigde en concurrerende 
markten, een richting te kunnen 
vinden waarmee bedrijven zich 
kunnen onderscheiden en 
duurzame en winstgevende 
groei kunnen realiseren. 
Begeleidt stuurmannen (m/v) bij 
vernieuwingsvraagstukken en 
is als adviseur verbonden aan 
de opleiding Industrieel 
Ontwerpen aan de HAN in
Arnhem en Hanzehogeschool 
in Groningen.

UW INVESTERING: € 1.000,-


