
 

 
 

Blijven werken aan groei

Rabo masterClasses 
Verdiepingsmodules

Een aandeel in elkaar

U bent een miniMaster!

U heeft eerder deelgenomen aan ons Rabo miniMaster programma. Daarin hebben wij u 
geïnspireerd om op een andere manier naar uw bedrijf en uw toekomst te kijken. Na afloop 
gaven verschillende deelnemers aan sommige zaken nog eens te willen horen of in te 
verdiepen.

Om een inhoudelijk vervolg aan het programma te geven, bieden wij de Rabo masterClasses Verdiepingsmodules 
aan. Een programma dat is ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek. Deze Verdiepingsmodules worden u in een 
programma van vier masterClasses aangeboden. Dit programma bestaat uit een mix van gevolgde vakken en 
nieuwe vakgebieden.

Ik nodig u van harte uit deel te nemen aan dit inspirerende programma.

Franca van Winkel
Directievoorzitter

Rabobank Utrechtse Waarden e.o.



Programma en docenten
In de verdieping op gevolgde vakken bouwen bekende 
docenten verder op de eerder gevolgde opleiding. Bij de 
nieuwe vakken ontmoet u nieuwe docenten die zorgen voor 
een inspirerende avond.

Verdieping Management voor Ondernemers
Het belang van de koppeling tussen bedrijfs- en mede-
werkersdoelen stond de eerste avond centraal: het WAT en het 
WIJ. Tijdens deze verdiepingsavond staat het HOE centraal. 
HOE realiseer ik deze koppeling, met mijn medewerkers, in 
mijn bedrijf. HOE bevorder ik eigenaar- en ondernemerschap 
bij mijn medewerkers. Samen met Corné ontwikkelt u een 
aanpak naar een ondernemende organisatie.

Docent: C.J.P. (Corné) van Hest MBA begeleidt organisaties 
in uitdagende ontwikkeltrajecten. Weet hoe je HRM praktisch 
laat aansluiten op bedrijfsprocessen en organisatie doelen.

Verdieping Financieel Management 
Cash is King! Bedrijven die hun werkkapitaal op orde krijgen 
besparen een kwart op hun financieringskosten en brengen 
hun operationele kosten met tientallen procenten omlaag. 
In deze masterClass krijgt u meer dan tien concrete plannen 
aangereikt om uw werkkapitaalpositie te verbeteren.

Docent: Drs. H.C.A. (Hinrich) Slobbe is oprichter en directeur 
van Wizfiz. Hij  is actief in de profit- en de non-profitsector en 
geeft advies en training op het gebied van finan cieel manage-
ment.

Goed bestuur als fundament voor succesvol ondernemen
Deze masterClass is een praktijkgerichte introductie over 
het belang en de impact van goed bestuur voor uw bedrijf. 
U leert om systematisch te kijken naar de ontwikkeling van 
uzelf en uw bedrijf. Zo legt u een stabiel en duurzaam funda-
ment onder uw ondernemerschap. En werkt u niet alleen in 
uw bedrijf, maar ook aan uw bedrijf. We kiezen een aanpak 
die u in staat stelt om te kijken waar uw kracht zit, maar die 
ook de blinde vlekken in uw besturing en bedrijfsvoering 
blootlegt. U kunt de verkregen inzichten meteen toepassen 
in uw eigen situatie. 

Docent: K. (Karin) Kleingeld, Founding partner Next Level 
MKB. Ondernemer en sparringpartner voor MKB bedrijven die 
een strategisch veranderproces doormaken.

Starten met Big Data
In de masterClass komen de uitgebreide mogelijkheden van 
big data voor MKB Nederland aan bod. De materie wordt op 
een toegankelijke wijze gepresenteerd, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Er 
worden ‘quick-wins’ gepresenteerd, waarmee u direct mee 
aan de slag kunt, alsmede ‘sunny-horizons’ voor de langere 
termijn. 

Docenten: L. (Leo Huberts) en M. (Mark) Verhagen, oprichters 
van Delph, een big data software- en consultancybedrijf 
in Amsterdam. Beiden zijn breed opgeleid en hebben een 
MSc Econometrie met specialisaties in big data en business 
analytics.

Vier dinsdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur
Data (onder voorbehoud)
11 april 2017
13 juni 2017
12 september 2017
28 november 2017

Programma
17.30 uur ontvangst met lichte maaltijd
18.00 uur aanvang programma
22.00 uur einde programma

Vragen en aanmelden
Neem contact op met Patricia Roetman. 
E-mail: patricia.roetman@rabobank.nl
Telefoonnummer: 06 49 81 20 23

Locatie
Nader te bepalen.

Eigen bijdrage
€ 575,- per persoon/vrij van btw

Samen werken aan groei

 Dit programma is ontwikkeld door

Rabo Ondernemers Academie
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