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Bij veel directieleden, (account)managers en 
stafmedewerkers van de lokale Rabobanken 
staat de vraag “hoe kunnen we als lokale 
Rabobank dichtbij en betrokken zijn voor 
onze klanten?” in de huidige tijd centraal. De 
Coöperatie Fabriek faciliteert Rabobank in 
het leggen van een waardevolle verbinding 
met en tussen klanten. Dat doen we door 
managementprogramma’s te ontwikkelen 
die we samen met de banken organiseren 
voor o.a. MKB, GZ en PB klanten en leden 
van de ledenraad. Maar ook voor andere 
stakeholders van de bank waaronder orga-
nisaties uit de zorg- en agrarische sector. 
Met ingang van 1 januari 2016 hebben we 
de relatie met de Rabobank nog verder geïn-
tensiveerd door samen te gaan werken in de 
Rabo Ondernemersacademie. 

Over onze programma’s  

Onze programma’s vinden plaats op de lokale bank. 

Onze leermethode is afgeleid van “action learning” 

wat betekent dat de praktijksituatie van de deel

nemers centraal staat. Deelnemers leren van de 

docenten en van elkaar. Het zijn interactieve ses

sies. Meer informatie 

De docenten hebben ruime praktijkervaring en 

affiniteit met ondernemers. Bekijk het overzicht 

van docenten.

De kosten

De Coöperatie Fabriek factureert de programma

prijs vrij van btw aan de organiserende Rabobank. 

Ons advies is de deelnemers een eigen bijdrage te 

laten betalen, waardoor het programma voor de 

organiserende lokale Rabobank kostenneutraal kan 

zijn bij een volle groep. De programmaprijs is inclu

sief studiemateriaal en exclusief arrangementskos

ten zoals catering en locatie.

 

De organisatie

De Coöperatie Fabriek verzorgt de brochure, de com

municatie met de deelnemers vanaf het moment 

van inschrijven, het studiemateriaal via een digitale 

leeromgeving, de docenten, de evaluatie van het 

programma en de certificaten bij de uitreiking. 

De bank is gastheer en verzorgt het arrangement 

(locatie, eten en drinken), werft de deelnemers en 

factureert de deelnemers hun eigen bijdrage. Lees 

meer

 

Video’s

Filmpjes van lokale banken geven een beeld van de 

impact van onze programma’s: Bekijk de video’s

 

Referenties

Referenties vind je terug op onze website:

•   Referenties van collega’s van de Rabobank

•   Referenties van deelnemers

CRKBO

De Coöperatie Fabriek is als opleidingsbedrijf  

ingeschreven bij het Centraal Register Kort 

Beroeps Onderwijs (CRKBO), evenals vele van onze 

docenten.

CRKBO
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miniMaster
Ondernemers
Ondernemers staan voor grote uitdagingen. Van het leveren van een 
onderscheidend en relevant aanbod aan hun klanten, en het boeien 
en binden van medewerkers, tot het maken van de juiste keuzes. Dat 
vraagt veel van hun zakelijk en persoonlijk leiderschap. Om hen daarin te 
ondersteunen, is er de miniMaster Ondernemers.

Dit programma is bedoeld voor de ondernemer die samen met collega
ondernemers zakelijk en persoonlijk wil groeien. Diverse thema’s worden 
behandeld vanuit de eigen context van de ondernemer. Tijdens de miniMaster 
vindt veel interactie plaats met de docenten en met de andere deelnemers over 
diverse ondernemersvraagstukken.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Groeiende Ondernemers
Groeiende ondernemers uit het MKB staan voor grote uitdagingen om 
hun dromen en ambities te realiseren en de groei die de onderneming 
doormaakt te beheersen. Dagelijks hebben de ondernemers te maken met 
veel kwesties waar ze mogelijk ’s nachts wel eens van wakker liggen. De 
huidige marktomstandigheden vragen veel van het ondernemerschap.

Om ze daarbij te ondersteunen, is het miniMaster programma voor groeiende 
ondernemers ontwikkeld. De deelnemers sparren met gelijken en doen nieuwe 
inzichten en inspiratie op. Wat de ondernemers leren, kunnen ze  direct in de 
praktijk toepassen. Ze weten na afronding van het programma welke koers de 
juiste is voor het bedrijf, op welke trends ze het beste kunnen inspelen en hoe ze 
zorgen voor financiële continuïteit en groei.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.

6

Alle genoemde vakken en docenten 
zijn onder voorbehoud van wijzigingen

www.decooperatiefabriek.nl 

info@decooperatiefabriek.nl

0294  27 19 67

https://www.decooperatiefabriek.nl/programma/minimaster-voor-groeiende-ondernemers/
https://www.decooperatiefabriek.nl/
mailto:info%40decooperatiefabriek.nl%20?subject=
tel:0294271967


miniMaster
Vrouwelijke Ondernemers
Vrouwelijke ondernemers staan voor tal van algemene én specifieke 
uitdagingen. Deze miniMaster biedt een uniek managementprogramma 
voor vrouwelijke ondernemers die zich samen met collega’s verder willen 
ontwikkelen.

Vrouwelijke ondernemers hebben veelal dezelfde uitdagingen en herkennen 
veel in elkaar. De kracht van deze miniMaster is dan ook dat deelneemsters van 
elkaar leren en die kennis samen aan de praktijk koppelen. De opleiding biedt de 
deelneemsters nieuwe inzichten in veranderingsprocessen en leert ze omgaan 
met actuele (bedrijfs)vraagstukken en persoonlijke drijfveren.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Sociaal Ondernemen
Sociaal ondernemers stellen de maatschappelijke missie van hun bedrijf 
voorop. Ze denken in kansen, zijn innovatief en dragen actief bij aan 
werkgelegenheid en sociale cohesie. Een sociale onderneming kent over 
het algemeen ook de nodige uitdagingen. Het vinden van financiering en 
de juiste ondersteuning zijn daar voorbeelden van.

Met dit miniMasterprogramma willen wij  sociaal ondernemers helpen hun 
maatschappelijke impact te vergroten. Naast expertise en inzicht levert het 
programma een bijzonder netwerk op. Diverse thema’s worden behandeld 
vanuit de eigen context van de ondernemer. Tijdens de miniMaster vindt veel 
interactie plaats met de docenten en met de andere deelnemers over diverse 
ondernemersvraagstukken.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Bedrijfsoverdracht
Er zijn tal van redenen om een bedrijf over te dragen aan een opvolger. 
Iemand wil het kopen, de eigenaar wil stoppen met werken of juist 
een nieuwe onderneming beginnen. Er zijn even zo veel vragen voor 
de verkopende ondernemer. Hoe draag ik mijn bedrijf zakelijk maar 
toch vriendelijk over? En hoe zorg ik dat ik grip houd op het proces en 
ontspannen aan de onderhandelingstafel zit?

De miniMaster Bedrijfsoverdracht is ontwikkeld voor deze ondernemers. Zij 
ontdekken hoe zij  de bedrijfsoverdracht het beste kunnen aanpakken. Ook 
krijgen zij antwoord op vragen. Onder leiding van deskundige docenten gaan zij 
praktisch aan de slag met de voorbereiding van hun eigen overdracht.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Horeca en Recreatie
Trends volgen elkaar snel op in de Horeca en Recreatie. Concurrenten 
komen en gaan. Ondernemers in deze sector staan voor tal van 
uitdagingen, zoals financiële continuïteit, innovatie, handhaving van 
nieuwe wet- en regelgeving en het binden en boeien van personeel. 

De miniMaster Horeca en Recreatie biedt horecaondernemers nieuwe 
perspectieven om deze uitdagingen aan te gaan. Het is een uniek en 
hoogwaardig managementprogramma voor ondernemers die zich samen met 
collega’s uit de sector verder willen ontwikkelen.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Winkelgebieden
Winkelgebieden hebben het al lange tijd zwaar. Het consumentengedrag 
is fundamenteel veranderd. Steeds meer winkelgebieden hebben met 
leegstand te maken. Leegstaande panden moeten zo snel mogelijk een 
huurder vinden om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Maar hoe 
doe je dit? Hoe word en blijf je als winkelgebied aantrekkelijk voor zowel 
de consument als ondernemers?

Samenwerking door alle betrokkenen in een gemeente of een stad is veelal 
noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Lokale samenwerking bij de 
ontwikkeling van een beter winkelgebied wordt door deze Rabo miniMaster 
Winkelgebieden gestimuleerd.

Advies eigen bijdrage: n.t.b.

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
CFO’s
CFO’s en controllers nemen een sleutelpositie in binnen elke onderneming. 
Het managen van financiële risico’s is een grote verantwoordelijkheid. 
Voor hen is het dan ook belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen 
met andere financieel directeuren en controllers. En om dingen waar ze in 
hun werk tegenaan lopen te bespreken met experts en vakgenoten. Dat 
kan tijdens de miniMaster CFO, speciaal voor financieel directeuren en 
controllers.

In dit programma worden diverse thema’s behandeld vanuit de eigen context 
van de deelnemers. Tijdens de miniMaster vindt veel interactie plaats met de 
docenten en met de andere deelnemers over diverse ondernemersvraagstukken.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.

12

Alle genoemde vakken en docenten 
zijn onder voorbehoud van wijzigingen

www.decooperatiefabriek.nl 

info@decooperatiefabriek.nl

0294  27 19 67

https://www.decooperatiefabriek.nl/programma/rabobank-minimaster-cfo/
https://www.decooperatiefabriek.nl/
mailto:info%40decooperatiefabriek.nl%20?subject=
tel:0294271967


miniMasters
voor diverse sectoren
Ondernemers staan voor tal van algemene én sectorspecifieke uitdagingen. 
Soms is het prettig deze uitdagingen met mede-ondernemers uit de 
eigen sector aan te gaan. Daarom hebben wij verschillende sectorgerichte 
programma’s voor ondernemers die zich, samen met collega-ondernemers 
uit verschillende hoeken van de sector, willen ontwikkelen. Zo leren de 
deelnemers van elkaar en kunnen ze de kennis direct aan de praktijk 
koppelen.

Er is bijvoorbeeld een miniMaster Industrie, een miniMaster ICT, een miniMaster 
Groothandel of een miniMaster Horeca & Recreatie. Zoek je een programma voor 
een specifieke sector? Vraag naar de mogelijkheden!

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Business Model Canvas
Ondernemers die binnenkort voor zichzelf willen beginnen of die net 
begonnen zijn, krijgen veel ontwikkelingen en ideeën op zich af. Keuzes 
maken is hierbij belangrijk en het helpt daarbij om met anderen te sparren. 
Om zo de plannen te toetsen, aan de hand van een model of met behulp 
van een expert of ervaringsdeskundige.

De masterClasses Business Model Canvas zijn specifiek samengesteld voor 
starters. In twee dagdelen gaan de ondernemers in spé onder leiding van 
marketingstrateeg William van Vessem kijken naar het nut van strategische 
planning en maken zij een strategisch marketingplan. Waarmee zij komen tot 
heldere, gefundeerde operationele keuzes in hun bedrijfsvoering.

Advies eigen bijdrage: € 250,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 2

Looptijd: 1 maand/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Creatieve Sector
De creatieve industrie is een sector die de culturele waarde centraal 
stelt en exploiteert. Echter, creatieven vinden het verwerven van 
creatieve reputatie belangrijker dan economisch gewin. Dat is nu aan het 
veranderen. Veel creatieve bedrijven en culturele instellingen moeten 
inmiddels op eigen benen staan, mede doordat de steun van de overheid 
wegvalt. Een passend verdienmodel biedt uitkomst om financiële 
onafhankelijkheid te creëren.

Dit programma is bedoeld voor ondernemers in de creatieve sector. Het 
programma geeft inzicht in de mogelijkheden die verdienmodellen bieden op 
basis van theorie en praktijkvoorbeelden. Er worden voorbeelden geanalyseerd 
en met elkaar besproken.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Financieel Management
Ondernemers zijn dagelijks bezig met ontwikkelen, inkopen, klantcontact 
en relatiebeheer. Financieel management is daarbij belangrijk, maar vaak 
ontbreekt het aan uitgebreide kennis over dit onderwerp. 

De masterClasses Financieel Management zijn specifiek samengesteld voor 
ondernemers die eerder een miniMaster programma hebben gevolgd en hun 
kennis op het gebied van financieel management willen verdiepen. Zij leren hoe 
zij hun financiële fitheid meten en welke knoppen zij in managementrapportages 
kunnen inbouwen om fit te worden en te blijven.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Innovatie & Vernieuwing
Innovatie is een belangrijke pijler van groei. De vraag is niet óf 
ondernemers moeten innoveren, maar hoe ze dat gaan doen. Hoe komen 
ze aan goede en bruikbare ideeën? Wat is er nodig om van een idee een 
succesvol business model te maken? Welke financieringsmogelijkheden 
zijn er? Vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden en het nodige 
denkwerk en inspanning vergen.

In dit programma gaan ondernemers zich samen met andere ondernemers 
verdiepen in de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle innovatie. Zij leren 
mét en van elkaar vanuit hun eigen praktijksituatie en worden begeleid door 
innovatie professionals.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Innoveren Kun Je Leren
Niks doen is geen optie meer. Innovatie is belangrijk. Ondernemers hoeven 
geen innovatiemanager of productontwikkelaar te zijn om innovatief te 
zijn. Innovatie is geen afdeling, het is een mentaliteit. En iedereen kan deze 
mentaliteit krijgen. Want innoveren kun je leren.

Voor ondernemers die zakelijk en persoonlijk willen groeien en zich willen richten 
op innovatie, hebben we de masterClasses Innoveren Kun Je Leren ontwikkeld. 
Docent is innovatie expert Gijs van Wulfen, schrijver van het Managementboek 
van het Jaar 2017. Deelnemers krijgen een innovatieve mindset en leren 
praktische tools waarmee ze een concrete innovatieopdracht maken, de 
behoeften van de markt in kaart brengen, honderden nieuwe ideeën genereren 
en een topidee uitwerken tot een innovatieve business case.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Medewerkers (van ondernemers)
Ondernemers die een miniMaster programma hebben gevolgd, zijn met 
nieuwe ideeën, inzichten en plannen teruggekomen in hun bedrijf. De 
grootste uitdaging voor de ondernemers is de goede voornemens om te 
zetten in actie. Daarvoor is enthousiasme van de medewerkers essentieel. 
De medewerkers missen echter de kennis en ervaring die de ondernemer 
heeft opgedaan tijdens het miniMaster programma. 

Om die kloof te dichten, is een masterClasses programma voor de medewerkers 
ontwikkeld. Maximaal twee medewerkers per bedrijf doen in een groep van 22 
deelnemers in dit programma nieuwe inzichten en inspiratie op. Ze leren van 
veelal dezelfde docenten die de ondernemer heeft ontmoet en van elkaar. 

Advies eigen bijdrage: € 750,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 6

Looptijd: 2,5 maand/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
miniMaster Alumni
Wanneer jouw bank al meerdere miniMaster programma’s heeft 
georganiseerd, dan is er een groep miniMaster Alumni aan jouw bank 
verbonden. De kans is groot dat deze ondernemers zich verder willen 
ontwikkelen. En in contact willen blijven met ondernemers die, net als zij, 
zichzelf en hun onderneming blijvend willen vernieuwen. Want er valt nog 
zoveel te leren, te ervaren en te delen met elkaar.

Voor deze groep ondernemers hebben wij de masterclasses miniMaster Alumni 
ontwikkeld. Met dit programma houd je op een laagdrempelige manier de 
groeiende groep miniMaster Alumni actief verbonden met jouw bank. En 
tegelijkertijd bied je jouw klanten een serie waardevolle, inspirerende avonden en 
een groeiend, interessant netwerk.

Advies eigen bijdrage: € 325,– vrij van btw

Aantal deelnemers: geen maximum

Aantal bijeenkomsten: 3

Looptijd: 1 jaar/3x per jaar

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Retail
Het is mogelijk én belangrijk om als winkel aantrekkelijk te blijven. 
Daarvoor moet goed worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen. 
Het consumentengedrag is fundamenteel veranderd, de moderne 
consument gaat niet meer voor alle producten naar een winkel. Maar hoe 
doe je dit? Hoe houd je een winkel aantrekkelijk voor de consument?

Om retailers bij deze vragen te ondersteunen bieden wij deze Rabo 
masterClasses Retail aan. Dit programma is bedoeld voor retailers die zich willen 
laten inspireren en hun kennis willen verbreden op onderwerpen die hen elke 
dag aangaan. Er vindt veel interactie plaats met de docenten en met de andere 
deelnemers over diverse vraagstukken.

Advies eigen bijdrage: € 325,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 30

Aantal bijeenkomsten: 3

Looptijd: 1,5 maand

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
van Starter naar Ondernemer
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.

De masterClasses van Starter naar Ondernemer is er om starters voor te bereiden 
op wat er op ze afkomt, ze te helpen met geld verdienen en met een strategisch 
plan. Dit programma, op basis van het boek ‘StartersKompas’ van dr. Alex Klein, 
begint waar het ondernemersplan ophoudt. Vanuit de vier windrichtingen Werk, 
Geld, Zelf en Pret worden allerlei belangrijke kruisverbanden gelegd.

Advies eigen bijdrage: € 250,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 2

Looptijd: 1 maand/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Verdiepingsmodules
In de miniMaster programma’s zijn de ondernemers geïnspireerd om 
op een andere manier naar hun bedrijf en de toekomst te kijken. Uit de 
evaluaties van de programma’s blijkt dat de oud-deelnemers sommige 
onderwerpen graag nog eens terug willen horen of er meer van willen 
weten. Eenmaal weer terug geweest in de collegebanken, is er bij velen 
behoefte om te blijven leren van elkaar en onze docenten. Ook is er 
behoefte het netwerk van ondernemers dat is opgebouwd gedurende het 
programma in stand te houden. 

Daarvoor zijn de masterClasses Verdiepingsmodules ontwikkeld. Het is een 
jaarprogramma van vier masterClasses waarbij de ouddeelnemers één keer per 
kwartaal bij elkaar komen.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 1 jaar/1x per kwartaal

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Winkelgebieden
Winkelgebieden hebben het al lange tijd zwaar. Het consumentengedrag 
fundamenteel veranderd. Steeds meer winkelgebieden hebben met 
leegstand te maken. Leegstaande panden moeten zo snel mogelijk een 
huurder vinden om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Maar hoe 
doe je dit? Hoe word en blijf je als winkelgebied aantrekkelijk voor zowel 
de consument als ondernemers?

Samenwerking door alle betrokkenen in een gemeente of een stad is veelal 
noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Lokale samenwerking bij de 
ontwikkeling van een beter winkelgebied wordt door deze masterClasses 
Winkelgebieden gestimuleerd.

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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MKB
Collegetour
Ondernemers worden vaak in beslag genomen door de waan van de dag.  
Er is 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 hen 
hierbij te ondersteunen, bieden wij de MKB Collegetour aan.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor MKB klanten die hun bedrijf 
al een aantal jaar runnen, klein en zelfstandig gestart zijn en inmiddels de 
behoefte hebben om meer kennis en informatie van buiten op te halen. In vier 
bijeenkomsten van 3 uur nemen wij ondernemers mee in thema’s als marketing, 
innovatie, finance en business modellen.

Advies eigen bijdrage: € 325,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 35

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 1,5 maand/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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Starters
College
Het Rabo Starters College is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die 
in de afgelopen 2 jaar gestart zijn met hun bedrijf. Die zich willen laten 
inspireren en hun kennis willen verdiepen op onderwerpen die hen elke 
dag aangaan. Diverse thema’s worden behandeld vanuit de eigen context 
van de ondernemer. Er vindt veel interactie plaats met de docenten en met 
de andere deelnemers over diverse ondernemersvraagstukken.

Ze krijgen praktische handvatten, bouwen een nieuw netwerk op en gaan na 
iedere bijeenkomst geïnspireerd naar huis.

Advies eigen bijdrage: € 325,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 35

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 4 maanden/1x per maand

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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ZZP
Kennissessies
Zzp’ers hebben meestal ruim voldoende vaktechnische kennis, motivatie 
en potentie om een succesvolle business op te bouwen. Maar hoe verkopen 
ze hun product of vakmanschap nou het beste? Doorzettingsvermogen, 
zelfvertrouwen en aansluiten op de behoefte en vraag van opdrachtgevers 
blijken de drie belangrijkste succesfactoren voor zzp’ers. 

Om zzp’ers te helpen bij deze vraagstukken en vaardigheden bieden wij de ZZP 
Kennissessies aan. Met dit programma houd je op een laagdrempelige manier de 
groeiende groep zzp’ers actief verbonden met jouw bank. En tegelijkertijd bied 
je jouw klanten een serie waardevolle, inspirerende avonden en een groeiend, 
interessant netwerk.

Advies eigen bijdrage: € 325,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 35

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 2 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Agrarische Bedrijfsopvolging
Bij het overnemen van een agrarisch bedrijf zijn er vele vraagstukken 
voor de overnemer. Uit welke stappen bestaat het proces van opvolging? 
Welke veranderingen moeten er doorgevoerd worden in het bedrijf? 
Welke rolwisselingen vinden er plaats? Wat is de impact van de opvolging 
op de familie? Wat zijn de fiscale consequenties? Vragen die een goede 
voorbereiding en het nodige denkwerk van alle partijen vereisen.

Samen met andere opvolgers gaan deelnemers zich verdiepen in de belangrijkste 
aspecten van de bedrijfsopvolging. Zij leren met en van elkaar vanuit hun eigen 
praktijksituatie.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Agrarische Ondernemers
Ondernemers in de agrarische sector staan voor grote uitdagingen. 
Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan 
snel. Dit alles vraagt veel ondernemerschap. 

Dit programma is bedoeld voor de agrarische ondernemer die deze uitdagingen 
aan wil gaan en samen met collegaondernemers zakelijk en persoonlijk wil 
groeien. Zij leren welke koers de juiste is voor hun bedrijf, waar ze het beste op in 
kunnen spelen en hoe ze zorgen voor financiële continuïteit en groei.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Banking for Food
In Nederland staan we op het gebied van productie en beschikbaarheid 
van voedsel voor een aantal uitdagingen. Die gaan o.a. over het duurzaam 
gebruik van grondstoffen, de beperking van voedselverspilling, het 
behouden van rentabiliteit en het stimuleren van vitaliteit en gezondheid. 

De miniMaster Banking for food brengt partijen in de Food & Agri keten bij elkaar 
zodat er mogelijke samenwerkingen  gerealiseerd kunnen worden. Doel van dit 
programma is om met elkaar in discussie te gaan om er achter te komen welke 
positieve bijdrage ieder kan geven en ontvangen. 

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Food & Agri
Ondernemers in de agrarische sector staan voor grote uitdagingen. 
Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan 
snel. Dit alles vraagt veel ondernemerschap.

Om agrariërs hierbij te ondersteunen hebben we een hoogwaardig miniMaster 
programma ontwikkeld waarin zij leren welke koers de juiste is voor hun 
bedrijf, waar ze het beste op in kunnen spelen en hoe ze zorgen voor financiële 
continuïteit en groei. Dit programma is bedoeld voor de agrarische ondernemer 
die samen met collegaondernemers zakelijk en persoonlijk wil groeien. Diverse 
thema’s worden behandeld vanuit de eigen context van de ondernemer. Tijdens 
de miniMaster vindt veel interactie plaats met de docenten en met de andere 
deelnemers over diverse ondernemersvraagstukken.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Melkveehouderij
In de melkveehouderij zorgen digitalisering, internationalisering en 
duurzaamheid ervoor dat er op een bredere manier naar de sector gekeken 
moet worden. Om melkveehouders hierbij te ondersteunen hebben wij een 
hoogwaardig miniMasterprogramma voor de melkveehouderij ontwikkeld. 
Melkveehouders doen  daarin kennis en inspiratie op. Samen bekijken  ze de 
ontwikkelingen in de sector en bespreken ze hoe deze van invloed zijn op de 
bedrijfsvoering. Het is immers in hun gezamenlijk belang dat ze kijken naar 
de toekomst.

Deelnemers krijgen praktische handvatten, onder meer op het gebied van 
digitalisering, internationalisering, innovatie maar ook duurzaamheid en trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Sierteelt
De Nederlandse groothandel in bloemen en planten kent internationaal 
een zeer sterke positie. De gunstige logistieke ligging van Nederland in 
Europa, de sterke positie van veiling FloraHolland als draaischijf voor 
sierteeltproducten én een sterke Nederlandse productiesector zijn een 
gezonde basis voor de sector. De uitgangspositie van de sector is dus goed. 

Om hiervan te profiteren moeten ondernemers in de gehele keten hun 
bedrijfsstrategie op een aantal ontwikkelingen afstemmen. Ondernemers die hun 
bedrijfsstrategie op de ontwikkelingen kunnen afstemmen zijn toekomstbestendig. 
Om ondernemers hierbij te ondersteunen hebben wij de miniMaster Sierteelt 
ontwikkeld. 

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Tuinbouw
Ondernemers in de tuinbouwsector staan voor grote uitdagingen. 
Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan 
snel. Bestaande businessmodellen voldoen niet meer en een andere manier 
van ondernemen en waarde creëren wordt gevraagd. Tegelijkertijd zorgen 
digitalisering, internationalisering en duurzaamheid ervoor dat we op een 
bredere manier naar de sector moeten kijken.

Dat vraagt veel ondernemerschap en om ondernemers daarin te ondersteunen, is 
er de miniMaster Tuinbouw. Samen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in de 
sector en wordt besproken hoe deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Diverse 
thema’s worden behandeld vanuit de eigen context van de ondernemer.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClass
Omgaan met de Media
Een groot deel van de Nederlanders heeft een positief beeld bij de agrarische 
sector en er gebeuren veel mooie dingen die het waard zijn om te vertellen. 
Toch wordt door de media vooral opgepikt wat er fout gaat. Dit schaadt 
het imago van de sector. Het is belangrijk een positief tegengeluid te laten 
horen. Maar hoe doe je dat?

In deze masterclass onder leiding van Peter van der Maat kijken we naar vragen als

• Wat is uw boodschap, wat wilt u dat de media over u zeggen?
• Hoe verwoordt u die boodschap kort, krachtig en helder?
• En hoe houdt u daarbij de regie in eigen hand?
 

Advies eigen bijdrage: € 125,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 1

Looptijd: 1 dageel

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Eerstelijnszorg
Dit managementprogramma is speciaal ontwikkeld voor de ondernemende 
zorgaanbieder in de eerstelijn. De zorg staat de komende jaren voor grote 
uitdagingen. De patiënt is klant en stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit 
en de service van zorgverleners. Transparantie, vergelijkbaarheid van 
dienstverleners, vergrijzing en kostenbesparing vormen maar een deel van 
de ontwikkelingen. 

Onder begeleiding van topdocenten leren de deelnemers samen met collega
zorgaanbieders welke trends het inspelen waard zijn. Ze stellen vast met welke 
partijen ze gaan samenwerken en met welke niet. En hoe de zorgprocessen zo 
efficiënt en effectief mogelijk worden ingericht. Bovendien ontdekken ze wat 
nodig is voor financiële continuïteit. 

Advies eigen bijdrage: € 1.250,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.

38

Alle genoemde vakken en docenten 
zijn onder voorbehoud van wijzigingen

www.decooperatiefabriek.nl 

info@decooperatiefabriek.nl

0294  27 19 67

Dit programma levert 
PE punten op

https://www.decooperatiefabriek.nl/programma/minimaster-zorg/
https://www.decooperatiefabriek.nl/
mailto:info%40decooperatiefabriek.nl%20?subject=
tel:0294271967


miniMaster
Medisch Specialisten
De Zorg staat voor grote uitdagingen. Patiënten stellen steeds hogere 
eisen. Klanten en politiek vragen om transparantie en vergelijkbaarheid 
van de dienstverleners. De vergrijzing neemt toe terwijl de kosten in de 
hand gehouden moeten worden. Het is niet de vraag of de zorgsector moet 
veranderen, maar hoe, wanneer en met welk tempo!

De ontwikkelingen in de zorg vragen veel van zorgprofessionals. Om Medisch 
Specialisten hierbij te ondersteunen, bieden wij de Rabo miniMaster Medisch 
Specialisten aan.  Specialisten sparren met gelijken en doen nieuwe inzichten en 
inspiratie op. Wat ze leren kunnen ze direct in de praktijk toepassen.

Advies eigen bijdrage: € 1.250,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Zorg en Welzijn
De zorg is één van de meest dynamische sectoren van dit moment. 
De veranderingen in de wetgeving voor welzijn leggen een grotere 
verantwoordelijkheid voor uitvoering en financiering neer bij de 
gemeenten, terwijl de benodigde zorg nogal kan verschillen.

Enerzijds is er de jongere die mondig en kwetsbaar tegelijk is. Anderzijds is er de 
volwassene die niet alleen mondiger wordt, maar ook steeds hogere eisen stelt. 
Dan is er nog de vergrijzing, de behoefte aan transparantie en een zorgvraag 
die steeds complexer wordt. Om de betrokken partijen hierbij te ondersteunen 
hebben wij twee bijzondere programma’s ontwikkeld. Eén over Welzijn Jeugd en 
één over Welzijn Ouderen. 

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Toezicht in de Zorg
De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. De belangen van de diverse 
stakeholders, patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en 
zorgverzekeraars gaan niet altijd hand in hand. Het is een uitdaging om in 
deze dynamische omgeving professioneel toezicht te houden. 

Daarom hebben wij speciaal voor leden van de Raad van Toezicht van 
zorginstellingen dit programma ontwikkeld. In vier masterClasses en een 
afsluitende avond gaan zij mét en van elkaar leren onder begeleiding van ervaren 
docenten die hun sporen hebben verdiend in de zorg.

Advies eigen bijdrage: € 625,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 5

Looptijd: 5 maanden/1x per maand

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Verdiepingsmodules  
Eerstelijnszorg
Voor zorgondernemers uit de eerstelijn die eerder deelgenomen 
hebben aan de miniMaster Eerstelijnszorg hebben we de masterClasses 
Verdiepingsmodules Eerstelijnszorg ontwikkeld.  Het programma bestaat 
uit een mix van gevolgde vakken en nieuwe vakgebieden.

Dit programma is bedoeld voor de ondernemers die zich, na afronding van 
de miniMaster Eerstelijnszorg,  samen met collegaondernemers willen blijven 
ontwikkelen. Hiermee blijft ook het eerder opgebouwde netwerk intact.

Advies eigen bijdrage: € 550,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 1 jaar/1x per kwartaal

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses 
Verdiepingsmodules 
Medisch Specialisten
Voor zorgondernemers uit de tweede lijn die eerder deelgenomen hebben 
aan de miniMaster Medisch Specialisten hebben we de masterClasses 
Verdiepingsmodules Medisch Specialisten ontwikkeld.  Het programma 
bestaat uit een mix van gevolgde vakken en nieuwe vakgebieden.

Dit programma is bedoeld voor de Medisch Specialisten die zich, na afronding 
van de miniMaster Medisch Specialisten, samen met collegaondernemers willen 
blijven ontwikkelen. Hiermee blijft ook het eerder opgebouwde netwerk in tact. 

Advies eigen bijdrage: € 550,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: 1 jaar/1x per kwartaal

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Bedrijfsoverdracht
Er zijn tal van redenen om een bedrijf over te dragen aan een opvolger. 
Iemand wil het kopen, de eigenaar wil stoppen met werken of juist 
een nieuwe onderneming beginnen. Er zijn even zo veel vragen voor 
de verkopende ondernemer. Hoe draag ik mijn bedrijf zakelijk maar 
toch vriendelijk over? En hoe zorg ik dat ik grip houd op het proces en 
ontspannen aan de onderhandelingstafel zit?

De miniMaster Bedrijfsoverdracht is ontwikkeld voor deze ondernemers. Zij 
ontdekken hoe zij  de bedrijfsoverdracht het beste kunnen aanpakken. Ook 
krijgen zij antwoord op vragen. Onder leiding van deskundige docenten gaan zij 
praktisch aan de slag met de voorbereiding van hun eigen overdracht.

Advies eigen bijdrage: € 995,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Omgaan met Vermogen
De masterClasses Omgaan met Vermogen zijn bedoeld voor jonge 
volwassenen tussen de 18 en 30 jaar waarvan de ouders Private Banking 
klant zijn. In deze opleiding doen de jong volwassenen kennis op, 
krijgen ze nieuwe inzichten en delen ze  ervaringen over (toekomstige) 
vermogensvraagstukken. 

Het programma leert ze om te gaan met keuzes over het beheer en de 
aanwending van (toekomstig) vermogen, over vermogensvraagstukken en over 
persoonlijke drijfveren in relatie tot het vermogen. De kennis, het (zelf )inzicht en 
de vaardigheden die de deelnemers opdoen, zorgen ervoor dat zij nu en later 
zelfstandig keuzes kunnen maken bij vermogensvraagstukken.

Advies eigen bijdrage: n.t.b.

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 6

Looptijd: circa 2,5 maanden

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Jong Ondernemen
Veel scholieren dromen er van om een eigen bedrijf te beginnen. Anderen 
zullen het nog nooit in overweging hebben genomen. Wat het hebben 
van een eigen bedrijf en het ondernemerschap precies inhoudt, is in beide 
gevallen goed om te weten. Ter inspiratie en als oriëntatie op een mogelijke 
toekomst. De toekomst vraagt immers om ondernemende werknemers en 
baanbrekende ondernemers.

De beste manier om meer over ondernemerschap te weten te komen, is door 
in gesprek te gaan met ondernemers zelf. Voor dit programma benaderen we 
8 ondernemers (veelal oudminiMasters) uit de regio die hun verhaal te komen 
vertellen op een school.

Advies eigen bijdrage: n.v.t.

Aantal deelnemers: schoolklas

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Accountmanagers Rabobank
Als accountmanager wil je jouw relaties zo goed mogelijk bedienen en een 
belangrijke bijdrage leveren aan het succes van zijn of haar onderneming. 
Je wilt de belofte van ‘Een aandeel in elkaar’ waarmaken in de praktijk. 
Maar in hoeverre ben je in staat om jouw relaties terzijde te staan bij alle 
vraagstukken die hen bezighouden? Weet jij waar ze van dromen? En waar 
ze van wakker liggen? Waar lopen jouw klanten mee rond en hoe kun jij ze 
het beste met hun vraagstukken helpen?

In dit programma krijg je veel kennis overgedragen over ondernemers. Je 
doet nieuwe inzichten, kennis en inspiratie op en leert van de kennis over 
ondernemers die de afgelopen 12 jaar is opgedaan door onze docenten.

Advies eigen bijdrage: n.v.t.

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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miniMaster
Marktteams
Marktteams geven een ‘gezicht’ aan Rabobank. Ze geven uiting aan de 
ambitie om zowel individueel, fysiek als maatschappelijk dichterbij de 
klanten te komen. Zodat klanten Rabobank medewerkers weer herkennen 
en de bank als dichtbij, herkenbaar en bereikbaar gaan beleven.

De marktteams staan hier niet alleen in maar doen dit samen met alle 
medewerkers van de bank die in een werkgebied woonachtig zijn. Ook zíj 
zijn ambassadeurs, evenals de leden. Marktteams kunnen concreet inspelen 
op relevante onderwerpen die lokaal én in de regio op de agenda staan. Zij 
kunnen hiermee een 9+ klantbeleving realiseren met een volledige klantfocus, 
hogere NPS en instroom van klanten. Hoe zij dit het beste doen, leren zij in deze 
miniMaster.

Advies eigen bijdrage: n.v.t.

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 8

Looptijd: 3 maanden/2 wekelijks

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Regionale Ontwikkelingen
In veel regio’s spelen er zaken op gebieden als huisvesting, ontgroening, 
vergrijzing, vervoer, vestigingsklimaat of individualisering. Leegstand 
en verstedelijking zorgen voor grote uitdagingen. Dit geldt voor 
zowel stedelijke regio’s als ook voor de kleine(re) gemeenten en 
plattelandsregio’s.

In de masterClasses Regionale ontwikkelingen brengt u verschillende partijen 
bijeen om te onderzoeken of er bereidheid is om deze uitdagingen aan te 
gaan en hoe dit het beste gedaan kan worden. Regionaal betrokken spelers 
zoals provincie, gemeente, onderwijs, maatschappelijke instellingen en 
ondernemersverenigingen komen samen. Daarmee bundelen we de krachten 
overheid, opleiden en ondernemerschap. 

Advies eigen bijdrage: € 495,– vrij van btw

Aantal deelnemers: max. 22

Aantal bijeenkomsten: 4

Looptijd: circa 3,5 maanden

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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masterClasses
Ledenraad
De financiële wereld is dynamisch en de ontwikkelingen volgen elkaar 
in hoog tempo op. Actuele thema’s zoals het imago van de financiële 
dienstverleners, veranderende wensen van klanten, online ontwikkelingen, 
strenge wet- en regelgeving en de druk op de financiële resultaten houden 
de bank en haar Ledenraad dagelijks bezig.

In deze turbulente omgeving kunnen banken een belangrijke bijdrage 
blijven leveren aan het realiseren van de ambities van hun klanten. Daarbij is 
samenwerking met alle betrokkenen essentieel, waaronder de Ledenraad. De 
leden hebben immers de ambitie om mee te denken met de bank. Zij staan 
midden in de samenleving en weten wat daar speelt. Dit programma helpt de 
ledendraadsleden bij deze rol.

Advies eigen bijdrage: n.v.t.

Aantal deelnemers: max. 35

Aantal bijeenkomsten: 5

Looptijd: 3 maanden

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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Losse
masterClasses
Wanneer u een ondernemersavond organiseert en op zoek bent naar een 
goede spreker, dan kunt u bij ons terecht. Bijna al onze masterclasses zijn 
in te zetten als losse masterclass, de mogelijke thema’s zijn enorm. Op zoek 
naar een spreker over een specifiek onderwerp? Vraag ons vooral naar de 
mogelijkheden!

Coöperatief bankieren
Onze masterclasses bieden een uitstekende manier om invulling te geven aan 
coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de 
lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u 
niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van 
nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen. 

Advies eigen bijdrage: n.t.b.

Aantal deelnemers: in overleg

Aantal bijeenkomsten: 1

Looptijd: 1 dagdeel

Wilt u meer informatie of 

een afspraak maken? 

Klik dan op het icon hiernaast.
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