
 

 
 

Blijven werken aan groei

Rabo masterClasses 
van Starter naar Ondernemer

Rabobank {Naam}

Iedereen kan een ondernemingsplan kopiëren. Miljoenen mensen dromen van het starten 
van een eigen bedrijf, vele duizenden beginnen ook jaarlijks met hun onderneming. Maar 
na een paar jaar is de helft van de Nederlandse starters al weer gestopt. Slechts de besten 
redden het. Dit programma, op basis van het boek ´Het Starterskompas´ van dr. Alex Klein, 
begint waar het ondernemersplan ophoudt. Vanuit de vier windrichtingen Werk, Geld, Zelf 
en Pret worden allerlei belangrijke kruisverbanden gelegd.

Denk je erover om binnenkort voor jezelf te beginnen, maar weet je niet wat er op je afkomt? Twijfel je nog aan 
jouw capaciteiten om je eigen geld te verdienen? Of ben je net begonnen, maar wil je graag weten wat er beter 
kan? Dan is het StartersKompas jouw ideale navigatiemiddel.

Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan dit leerzame programma.

{NAAM}
{functie 2 x hoofdletter}



Programma
De Rabo masterClasses van Starter naar Ondernemer zijn 
specifiek samengesteld voor diegenen die overwegen voor 
zichzelf te beginnen en voor diegenen die net gestart zijn. Het 
programma bestaat uit 2 dagdelen, verdeeld over 2 dagen.

Dagdeel 1
In deze bijeenkomst bespreekt Alex met jullie wat je moet 
kunnen en willen om een succesvol ondernemer te worden 
en daarna te blijven. Om je inzicht en overzicht te geven. Aan 
de hand van vier windrichtingen, kijken we naar de balans 
tussen werk, geld, zelf en pret.
We gaan jouw ondernemersplan aanvullen met belangrijke 
inzichten. Ongeacht of jouw plan in het begin of eindstadium 
zit, gebaseerd is op het ondernemersplan van ikgastarten.nl 
of het business model canvas als basis heeft. Het einddoel is 
jouw ideeën beter op papier te zetten.

Dagdeel 2 
In deze bijeenkomst gaan we actief aan de slag. Je hebt jouw 
plan zo goed als klaar of je bent nog aan het stoeien met de 
juiste richting. Op basis van een aantal actuele plannen van 
deelnemers gaan we kijken waar het nóg beter kan, waar 
eventuele gaten zitten, waar de puntjes nog op de í gezet kun-
nen worden. Kritisch reflecteren op jouw ondernemersplan 
aan de hand van dat van anderen. Om zo te leren van elkaar, 
elkaar helpen om beter te worden, om er uiteindelijk voor te 
zorgen dat jouw start de grootste kans van slagen heeft.  

Docent: Dr. S.A. (Alex) Klein MBA, docent, 
schrijver, publicist en presentator op de 
gebieden finance, strategie en marke-
ting. De combinatie van kennis op het 
allerhoogste niveau en de kunst om deze 
inzichten in eenvoudige taal te verwoor-
den, maakt Alex Klein een veel gevraagd 

spreker en adviseur. Zijn passie en plezier werken aanstekelijk. 
In de loop der jaren heeft hij tienduizenden deelnemers tij-
dens lessen, lezingen en presentaties in binnen- en buitenland 
inzicht gegeven hoe hun zakelijke problemen op te lossen. 

Programmatijden
17:30 uur ontvangst met maaltijd
18:00 uur aanvang masterclass
22:00 uur einde masterclass

Locatie
Rabobank {naam}
{straatnaam en huisnummer}
{postcode}  {WOONPLAATS}

Data (2 dagdelen)
{00 maand} en {00 maand}

Eigen bijdrage
€ 250,– per persoon/vrij van btw

Vragen en aanmelden
Neem contact op met {naam en functie}. 
E-mail: {naam.naam}@rabobank.nl
Telefoon nummer: {nummer}

Waarom biedt uw Rabobank dit aan?
De Rabobank vindt het belangrijk om kennis te delen, mensen 
te verbinden en elkaar te versterken. Hiermee willen we een 
substantiële maatschappelijke bijdrage leveren en de coöpe-
ratieve identiteit betekenis geven. Bovenal wil de Rabobank 
hiermee ondernemers helpen zich te ontwikkelen, zowel op 
persoonlijk- als zakelijk vlak. Naast expertise en inzicht levert 
het programma een bijzonder netwerk op.

Samen werken aan groei

 Dit programma is ontwikkeld door

Rabo Ondernemers Academie

Rabobank {naam} Rabo masterClasses van Starter naar Ondernemer

Alle genoemde data en vakken zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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