WORKSHOP

De koers van mijn
bedrijfssucces
U wilt uw droom realiseren! En het liefst wilt u constant door blijven groeien en
ontwikkelen. Dat kan door het beste in u zelf en uw mensen naar boven te halen.
BREN Bedrijfsnavigatie nodigt u uit voor de workshop ‘De koers van mijn bedrijfssucces’
in een uitnodigende locatie; Studio 19C. Vier bijzondere verhalen die u zullen inspireren,
waaronder het verhaal van ex-voetbal trainer Foeke Booy die ondanks aanbiedingen
uit binnen- en buitenland heeft gekozen voor BREN Bedrijfsnavigatie.

HERMAN SCHALKEN

RICARDO KUSTER

FOEKE BOOY

MARCO BLOM

Donderdag 3 nov / 14:00 -18:00u / €95,Studio 19C, Pothuizerweg 19C, Schalkwijk.

Workshop:
De Koers van mijn
bedrijfssucces

Herman Schalken
Creativiteit en ondernemen
Is er ruimte voor creativiteit binnen uw onderneming? Is dit nodig? Ja! Want lineair denken
is niet meer genoeg. De veranderingen gaan exponentieel
toenemen. Creativiteit binnen uw onderneming is eigenlijk
een must! Wat is dan creativiteit? Hoe breng je creativiteit
binnen je onderneming? En doe je dat eenmaal, wat is dan
de opbrengst hiervan voor uw bedrijf, uw klanten, uzelf en
uw medewerkers?

Ricardo Kuster
Leiderschap en persoonlijk leiderschap

Hoe zorgt u ervoor dat uw klanten plezierig verrast
worden door uw bedrijf, dat uw mensen uitblinken in
wat ze doen. Dat ze die blijheid en passie uitstralen
die zorgt voor de innovatie?
En dat dit alles ook nog eens zorgt voor het juiste
resultaat, zowel in ideële maar ook materiele zin? En
dat allemaal in een tijd, waarin veranderingen sneller
plaatsvinden dan ooit. Als je lineair denkt of blijft
denken, dan hou je het niet meer bij!
In de workshop DE KOERS VAN MIJN BEDRIJFSSUCCES
van 3 november hopen wij u te inspireren tot het
presteren op “champions league” niveau van uw
bedrijfssector.
Herman Schalken, Marco Blom Foeke Booy en Ricardo
Kuster zijn verbonden aan BREN. Wij zijn specialisten in
verschillende disciplines en zijn in staat u te helpen
resultaten te boeken op elk bedrijfskundig gebied. Variërend
van expertise op het gebeid van Strategie, Marketing, ICT en
finance, varierend van advies, projectbegeleiding, training of
detachering.

P R O G R A M M A
Ontvangst

In ieder mens leeft er een verborgen droom.
Leeft u als ondernemer uw droom? Ralph
Waldo Emerson (1803 – 1882) zei ooit: Het leven bestaat uit
de dingen waar je je aandacht op vestigt. Aandacht betekent
dat je je bewust bent van datgene wat je doet. Kiest u voor
uw droom of voor wat u denkt dat maar mogelijk is? U hoort
over hoe u uw Leiderschap ook kunt zien, kunt doen groeien
en wat het effect daarvan is als u dit toepast.

Foeke Booy Ondernemen en presteren
De 12 voorwaarden voor presteren op topsport niveau. Ondernemen is topsport net
zoals topsport ondernemen is. Foeke vertelt u
over zijn ervaringen, zijn kennis en deskundigheid in hoe je
als ondernemer je doelen weet te realiseren op een hoog niveau. Hoe vertrouwen, motivatie, commitment en discipline
onmisbare elementen zijn in de ontwikkeling van uw bedrijf.

Marco Blom Hospitality
Wat is hospitality, is dat niet alleen voor horeca bedrijven? Kunt u dit ook toepassen in uw
bedrijf? Hoe dan? Wat is het voordeel hiervan? Marco Blom gaat hierop in en geeft u voorbeelden van
hospitality en hoe u de klant kunt verrassen. Een blijde klant
komt niet alleen terug, die neemt ook nog iemand anders
mee!

D A G V O O R Z I T T E R

14:00 uur
Sybren Visser werkt sinds zijn studie communicatiekunde

Sprekers		

14:30 - 16:30u

Borrel		

16:30 - 18:00 uur

in de spannende wereld van media encommunicatie.
Werkt al jaren op de redactie van BNR Nieuwsradio en
spreekt met BNR Gangmakers wekelijks ondernemers in het
hele land. Als dagvoorzitter bouwt hij - scherp, interactief en

Locatie		

Studio 19C, Pothuizerweg 19C, Schalkwijk.

Kosten		

€ 95,- per bedrijf (2 deelnemers)

persoonlijk - verbindingen tussen podiumsprekers en hun publiek.

Aanmelden

