Rabo MKB Collegetour
Samen werken aan groei
Als ondernemer wordt u vaak in beslag genomen door de waan van de dag. Is er weinig tijd voor
reflectie en inspiratie. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan
echter snel en het is van belang om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden die dit biedt.
Om u hierbij te ondersteunen, bieden wij in samenwerking met de Rabo Ondernemers Academie
de MKB Collegetour aan, een programma ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek.
In vier bijeenkomsten van 3 uur nemen wij u mee in thema’s als marketing, innovatie, finance en business modellen.
Onder leiding van boeiende docenten spart u met andere ondernemers en doet u nieuwe inzichten en inspiratie op.
Na afloop van de colleges is er tijd om na te praten over de zaken die voorbij zijn gekomen en te netwerken.
Laat u inspireren en doe mee!
Ik nodig u graag uit.

Harry Nieuwenhuizen
Directievoorzitter

Rabobank Kop van Noord Holland

Rabobank Kop van Noord Holland
De Rabo MKB Collegetour is speciaal ontwikkeld
voor ondernemers die zich willen laten inspireren
en hun kennis willen verbreden op onderwerpen
die hen elke dag aangaan.
U krijgt praktische handvaten en na iedere bijeenkomst gaat
u geïnspireerd naar huis en u bouwt een nieuw netwerk op.
Aanpak
Voorafgaand aan elke bijeenkomst sturen wij u een paar
vragen toe. Die dienen enerzijds om u een idee te geven waar
we het over gaan hebben en anderzijds om samen met
andere ondernemers over te discussiëren.
Programma
• Marketing, trends en ontwikkelingen
• Innoveer Uzelf: in 6 stappen innovatief
• Hoe staan we er financieel voor?
• Strategisch Management, BAM model
Marketing, trends en ontwikkelingen
De omgeving is een ‘moving target’; in elke periode ziet het
perspectief er weer anders uit. U gaat samen een aantal
maatschappelijke, bedrijfsmatige en organisatorische trends
verkennen. Welke van die trends voor de groep relevant zijn
wordt door de groep zelf bepaald.

Rabo MKB Collegetour
Hoe staan we er financieel voor?
In deze bijeenkomst staat finance centraal. Weten we eigenlijk
hoe we er voor staan op dit moment en hoe belangrijk is dat
om te weten? Welke financiële ratio’s zijn belangrijk en hoe
kunnen we deze beïnvloeden?
Docent: Drs. H.C.A. (Hinrich) Slobbe is oprichter en directeur
van Wizfiz. Hij geeft advies en trainingen op het gebied van
financieel management.
Strategisch Management, BAM model
Strategisch management betreft het nadenken over wat er op
uw bedrijf afkomt in de aankomende maanden en jaren. Met
welke uitdagingen krijgt u te maken? En nog belangrijker:
hoe gaat u hier mee om? Na een verkenning van de kansen
en bedreigingen gaat u in deze masterclass aan de hand van
het BAM-model (BedrijfsAnalyseMethode) naar uw eigen
organisatie kijken, zodat u betere resultaten kunt boeken.
Docent: Dr. S.A. (Alex) Klein MBA is docent, schrijver, publicist
en presentator op de gebieden van finance, strategie en marketing. Hij legt complexe concepten op een inspirerende wijze uit.
Data maandagavonden
14 januari 2019, 28 januari 2019, 11 februari 2019 en
11 maart 2019

Docent: Drs. P. (Paul) Turken werkte meer dan 20 jaar als
marketing- en managementconsultant. Tegenwoordig
doceert en adviseert hij, vervult hij verschillende
commissariaten en is hij board counselor.

Programmatijden
19.00 uur ontvangst
19.30 uur aanvang programma
22.00 uur einde programma

Innoveer Uzelf: in 6 stappen innovatief
U hoeft geen innovatiemanager of productontwikkelaar te
zijn om innovatief te zijn. Innovatie is geen afdeling, het is
een mentaliteit. En u kunt deze mentaliteit ook krijgen. Als u
innoveert met een stappenplan zoals u deze avond krijgt
aangereikt, geeft dat houvast en vergroot het de kans op
succes. Er staat u een prachtige innovatiereis te wachten.

Vragen en aanmelden
Neem contact op met Arjan Bok of Rick Hartland,
Accountmanagers MKB.
E-mail: mkb.kvnh@rabobank.nl (o.v.v.: MKB Collegetour)
Telefoonnummer: (0223) 67 14 00

Docent: Drs. G. (Gijs) van Wulfen is professioneel spreker,
auteur en trainer over innovatie en design thinking. Hij is al
4 jaar op rij gekozen in de top 10 van de internationale
innovatiebloggers. Gijs is schrijver van het Managementboek
van het jaar 2017.

Locatie
Stayokay
Haffelderweg 29
1791 AS DEN BURG
Eigen bijdrage
€ 395,- per persoon/vrij van btw

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Dit programma is ontwikkeld door

Rabo Ondernemers Academie
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