
 

 
Ondernemen is vernieuwen

 
Rabo online kennissessies 
Ondernemen in de nieuwe werkelijkheid

De coronacrisis heeft de digitalisering van de maatschappij in een versnelling gebracht. 

Dingen als online boodschappen doen, online werken, online ontmoeten en thuiswerken 

hebben een enorme vlucht genomen. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe processen, 

nieuwe manieren van werken en nieuwe manieren van leiding geven. Belangrijk dus om je als 

ondernemer te verdiepen in de kansen en bedreigingen. En er voor te zorgen dat je in deze 

uitdagende tijden energiek en gefocust blijft.

 

Om je hierbij te ondersteunen, bieden wij je in samenwerking met de Rabo Ondernemers Academie de Rabo 

online kennissessies Ondernemen in de Nieuwe Werkelijkheid aan. Een serie van 5 online kennissessies die 

aansluit op de huidige ontwikkelingen. Elke sessie duurt ca. 1,5 uur en wordt begeleid door een zeer ervaren 

docent op het gebied van digitalisering, cyber security, innovatie of (persoonlijk) leiderschap. Het programma is 

ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek.

 

De groep bestaat uit maximaal 20 ondernemers uit de regio. Wat je leert, kan je direct in de praktijk toepassen.

 

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

Voornaam Achternaam
Functie

Rabobank {naam}



Rabobank {naam} Ondernemen in de nieuwe werkelijkheid

Aanpak
Je wordt voorafgaand aan elke online bijeenkomst uitgenodigd 
deel te nemen middels een email met daarin een link naar 
de online omgeving. Je neemt deel vanachter je pc, laptop of 
smartphone.

Je ziet de docent en de andere deelnemers in beeld en kunt 
direct met hen communiceren. Vooraf ontvang je een aantal 
vragen om je voor te bereiden en achteraf ontvang je een 
hand-out.

Programma en docenten
Het programma bestaat uit vijf online kennissessies van 1,5 
uur die elk een wezenlijk aspect van ondernemerschap in 
deze nieuwe werkelijkheid behandelen.

•  Ondernemen in een digitale wereld
•  Modern Leiderschap
•  Cyber Security
•  Energiemanagement
•  Op weg naar succes met een 100-dagen plan

Al onze docenten hebben ruime praktijkervaring en affiniteit 
met ondernemers en ondernemerschap.

Ondernemen in een digitale wereld
Technologieën zoals blockchain, digitalisering en kunstmatige 
intelligentie leiden tot een snel veranderende wereld. Hoe 

bepaal je als ondernemer in deze turbulente tijd nog een 
strategie die ook op de langere termijn houdbaar is? In deze 
kennissessie krijg je op een geanimeerde wijze een overzicht 
aangereikt van de drijvende technologische krachten die ons 
tijdperk doen veranderen.

Docent: W.J. (Willem) Veenstra MMI, onafhankelijk adviseur. 
Traint en adviseert vanuit NOVOSPECTRUM management 
en professionals op het gebied van strategievorming en 
verandering.

Energiemanagement
Alles staat of valt met hoe je tegen de dingen aankijkt. Jouw 
perceptie is jouw werkelijkheid. Het spreekwoordelijke 
half volle of half lege glas. Deze kennissessie leert je welke 
specifieke zaken je wel en welke zaken je geen aandacht moet 
geven. Zodat je niet in een negatieve energiebalans terecht 
komt in zware tijden.

Docent: Mr. Pieter de Vries, personal coach, turnaround 
manager en fusie & overname adviseur van DGA's en CEO's.

Modern leiderschap
Veel studies laten een verband zien tussen sterk leiderschap 
en de prestaties van een organisatie. Tegelijkertijd zijn de 
vaardigheden die verwacht worden bij goed leiderschap 
aan het veranderen. Nieuwe manieren van werken zorgen 
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voor nieuwe managementvragen. Waarom zou je nieuwe 
medewerkers nog in je eigen regio of land zoeken, als 
we toch op afstand samenwerken? En hoe ‘manage’ je 
eigenlijk op afstand? Ga je extra controleren of vertrouw je 
op de zelfsturing van medewerkers? Hoe bouw je aan een 
gezamenlijke cultuur als mensen elkaar weinig zien? En 
hoe ontwikkelt de sociale kant van werk zich in die nieuwe 
realiteit?

Docent: K. (Kees) Hoendervangers, docent en managing  
partner bij Mandev-Benelux, gespecialiseerd in training en 
coaching op het gebied van operations management, retail, 
interne en externe klantgerichtheid, HRM en cultuurveran-
deringen.

Op weg naar succes met een 100-dagen plan
Op basis van zijn ervaringen ontwikkelde Bernd Mintjes een 
methodiek om kansrijke startups te selecteren en deze uit 
te laten groeien tot succesvolle bedrijven. Zijn 100 dagen 
systematiek bestaat uit de kernbegrippen prioriteit, focus, 
ritme en transparantie en geeft helderheid aan elk bedrijf. Hij 
neemt je mee op zijn weg langs gemiste kansen, onverwachte 
successen, pijnlijke mislukkingen en leert je jouw kansen op 
zakelijk succes te vergroten.  

Docent: Drs. B.W. (Bernd) Mintjes, docent Universiteit 
Groningen, investeerder en eigenaar van Investormatch 

en Crowdpartners. Als investeerder was Bernd Mintjes de 
afgelopen twintig jaar betrokken bij meer dan 200 succesvolle 
bedrijven. Mintjes is oprichter en mede-eigenaar van de 
Maxwell Group, startte het grootste investeerders netwerk 
Investormatch en is de founder van de Business Angels 
Vereniging Nederland. Hij is ruim tien jaar verbonden aan de 
Universiteit Groningen en de grondlegger van het innovatie 
funnel concept.

Cyber Security
Met de toename van digitale informatie neemt ook de 
cybercriminaliteit toe. Onze data is niet altijd meer veilig, 
er zijn datalekken, fraude en hackaanvallen. Het maakt 
onze samenleving en de bedrijfscontinuïteit kwetsbaar. 
Cybercrime is niet te voorkomen, maar je kunt je er wel tegen 
wapenen. In deze kennissessie bespreken we de verschillende 
verschijningsvormen van cybercrime en welke maatregelen je 
kunt nemen om de risico’s te beheersen.

Docenten: J.M. (Martin) de Vries, Senior Information Security 
Officer bij Rabobank, Team Lead en expert in security risk 
management. E.J. (Eric) Ruts, Lead Security Innovation 
en Security Advisor bij Rabobank, expert in de digitale 
transformatie.



Studiemateriaal
Vooraf aan de kennissessies ontvang je vragen ter 
voorbereiding. Dit is geen verplicht huiswerk. Na afloop van 
de kennissessies worden de gebruikte presentaties gedeeld.
 
Programmatijden
De kennissessies duren ca. 1,5 uur per keer. De aanvangstijd 
is 19:30 uur en verwachte eindtijd is 21:00 uur.  Per sessie 
ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen.
 
Vragen en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
Coöperatie Fabriek, zij zijn verantwoordelijk voor de planning 
en de uitvoering van dit programma. Zij zijn bereikbaar op 
nummer 0294-271967 of email: info@decooperatiefabriek.nl

Je kunt je aanmelden door te klikken op deze button

Overzicht

Duur online bijeenkomsten 1,5 uur

Aantal online bijeenkomsten 5 (1x per week)

Data (dinsdagen) 00 mei 2021
 00 mei 2021
 00 mei 2021
 00 juni 2021
 00 juni 2021

Tijdstip 19:30 – 21:00 uur

Eigen bijdrage per deelnemer € 240,- vrij van btw
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Samen werken aan groei

Dit programma is ontwikkeld door 

De Coöperatie Fabriek is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (www.CRKBO.nl). 

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

AANMELDEN


