
 

 
 

Blijven werken aan groei

Rabo Top Club masterClasses 
Verdiepingsmodules

Een aandeel in elkaar

U bent een miniMaster!

U heeft eerder deelgenomen aan ons Rabo Top Club 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 een keer terug te willen horen of te 
verdiepen.

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

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

Wilfried Hamers
Business partner Rabobank Maastricht en Omstreken 
en parttime verbonden aan Zuyd Hogeschool



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.

Social media Marketing
Wanneer u met uw klanten wilt communiceren kunt u met 
sociale media wel degelijk geld verdienen. Sociale media heb
ben internet veranderd van een los eilandenrijk in een online 
ecosysteem waarin iedereen met iedereen commu niceert. 
Blijf niet aan de zijlijn staan en neem deel aan alle discussies. 
Wijs met uw verhalen mensen online de weg naar uw voor
deur, zodat ze online ook over u gaan praten.

Docent: C. (Cor) Hospes adviseert op het gebied van content
marketing, sociale media en (online) marketingcommunicatie. 
Schreef diverse boeken en wordt gezien als autoriteit op het 
gebied van contentmarketing.
 
Verdieping Strategisch Management
Strategisch management 2.0 gaat over vragen als: Wat heeft 
de cultuur van het bedrijf te maken met marketing en ver
koop? Wat gebeurt er met de financiën als de interne pro
cessen verbeteren? Wat heeft leiderschap met innovatie te 
maken? Alex Klein laat u duidelijk zien waar nog ruimte voor 
verbetering zit. Krijg grip op de zaak en integreer alles wat u 
leerde tijdens de eerste miniMaster bijeenkomsten!

Docent: Dr. S.A. (Alex) Klein MBA, docent, schrijver, publicist en 
presentator op de gebieden finance, strategie en marketing. 
Hij legt complexe concepten op een inspirerende wijze uit.
 
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 nonprofitsector en 

geeft advies en training op het gebied van financieel manage
ment.
 
Verdieping Management voor Ondernemers
Het belang van de koppeling tussen bedrijfs en medewer
kersdoelen 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. 

4 woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur
Data
17 januari 2018
14 maart 2018
16 mei 2018
27 juni 2018

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 Wilfried Hamers, business partner.
Email: Wilfried.Hamers@rabobank.nl
Telefoonnummer: 06 30 40 21 53

Locatie
Rabobank Maastricht en Omstreken
Wim Duisenbergplantsoen 1
6221 SE  MAASTRICHT

Eigen bijdrage
€ 495,* per persoon/vrij van btw

*Prijs is van toepassing bij 18 deelnemers.

Samen werken aan groei

 Dit programma is ontwikkeld door

Rabo Ondernemers Academie

Rabobank Maastricht en Omstreken Rabo Top Club masterClasses Verdiepingsmodules

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


