
1 - Wilco Poppeliers:

‘MiniMaster is een heel

hands-on programma. Het

geeft veel energie en is

prettig interactief.'

2 - Van maart tot en met juni

2014 komen de

ondernemers twee keer per

maand een avond naar ons

hoofdkantoor in

Barendrecht.

3 - Je zou niet zeggen dat de

ondernemers allemaal een

drukke dag achter de rug

hebben: ze zijn betrokken,

alert en geïnteresseerd in de

materie.

4 - Docent Alex Klein legt uit

dat vooruitdenken een

stevige basis nodig heeft van

zelfkennis en kennis van je

business-logica. 

5 - Bij de inloop om 17.30 uur

heeft de bank voor een lichte

maaltijd gezorgd met soep

en broodjes.

6 - De tijd vliegt. Om 22.00

uur is iedereen verbaasd dat

de avond er alweer op zit. 

Met het miniMaster-programma voor ondernemers wil onze bank
samen werken aan groei. In acht bijeenkomsten kunnen
ondernemers op verschillende managementniveaus een
verdiepingsslag maken. Een impressie.
 TEKST: NIENKE LANDRÉ FOTO'S: FOTOSTUDIO G.J. VLEKKE

TERUG IN DE
SCHOOLBANK 

MINIMASTERS

32 RIDDERKERK MIDDEN-IJSSELMONDE

O p een dinsdagavond in april wordt er
levendig gediscussieerd in ons
hoofdkantoor aan de Kopenhagen.
Een kleine twintig ondernemers

doen daar samen nieuwe kennis en inspiratie op
onder leiding van topdocent Alex Klein. De
ondernemers lijken elkaar goed te kennen. Ze
wonen vanavond dan ook al voor de vierde keer
de achtdelige Rabobank miniMaster
Ondernemers bij. Een programma op niveau
voor ondernemers die echt iets te managen
hebben. Zoals Wilco Poppeliers, directeur van
Berkhout Verssnijlijn BV. ‘Iedereen hier is te
druk met hun zaak en gunt zich geen tijd om
terug de schoolbanken in te gaan. MiniMasters
is echt voor ons gemaakt. Vanavond gaat het
over Strategisch Management: vooruitkijken en
je afvragen: waar brengt me dit en wil ik dat
ook? Waanzinnig interessant. Hier zijn we met
verwante zielen bijeen: we spreken dezelfde taal
en dat is goed klankborden. Prettige
bijkomstigheid: je netwerk groeit flink!’
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