
BEN JIJ ER OOK BIJ?
LAAT JE INSPIREREN TIJDENS DEZE WORKSHOPS!



PROGRAMMA
11.45 - 12.30 uur
12.30 - 12.45 uur                                             

12.45 - 13.30 uur                                                      

13.30 - 14.15 uur                                                                          
14.15 - 14.30 uur                                                                
14.30 - 15.15 uur                              
15.15 - 15.30 uur        
15.30 - 16.00 uur                                                             
16.00 - 16.15 uur                          
16.15 - 18.00 uur

Inloop met lunchbuffet
Welkom en opening door Eddy van Hijum & 
   Arjan Kampman                                             
Inspiratiesprekers (Jaap Beernink, Anouk Tanke & 
   Giels Brouwer)
RONDE 1: keuze uit zes workshops                                                              
Wissel & Pauze                                                               
RONDE 2: keuze uit zes workshops
Wissel & Pauze                                                                                      
RONDE 3: Pitch & Match
Wrap-up
Netwerkborrel                                                    
                                                AANMELDEN VIA: dagvandeondernemer2019.eventbrite.nl



AANMELDEN VIA: dagvandeondernemer2019.eventbrite.nl

Op de volgende pagina’s tref je de verschillende workshops aan. 
Geef je kosteloos op voor twee van de zes workshops!

DIT WIL JE NIET MISSEN!

Ben je er ook bij op 15 november?
Meld je dan snel gratis aan via: 
dagvandeondernemer2019.eventbrite.nl



CREATIVITEIT
door: Saxion (Bas Olde Hampsink & Guus Vrau-
wdeunt)

Iedereen is creatief! Leer in deze workshop hoe!



WEGWIJS IN INVESTERING- EN 
SUBSIDIELAND
door: Kroese Wevers & Hendriksen
   



HET STARTEN VAN EEN BEDRIJF
door: Qredits & Rabobank

Een bedrijf starten begint met investeren. Vooral tijd en energie, maar ook 
geld. Hoeveel geld je nodig hebt, hangt af van het soort onderneming. Met 
bepaalde kosten heeft iedere startende ondernemer te maken. Het 
financieringslandschap voor ondernemers is blijvend in beweging, waardoor 
je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welke financieringsvorm past 
nou het beste bij jou als startende ondernemer? In deze workshop leer je 
waar je op moet letten als je een financieringsverzoek doet, hoe je dat het 
gemakkelijkste doet en waarop gelet wordt bij het financieren van startende 
bedrijven.



PITCHTRAINING
door: ROZ (Bert Breukers)

Wat vertel jij als iemand vraagt wat je doet? Een eerste indruk is heel 
belangrijk, bijvoorbeeld bij het solliciteren, verkopen, netwerken enzovoorts. 
Een eerste indruk kun je maar één keer goed doen. De eerste indruk bepaalt 
of iemand verder met je wil. In een paar seconden vormt iemand zich een 
beeld van je op grond waarvan ze beslissen of je de moeite waard bent. Dit 
betekent dat je echt even moet nadenken over de eerste indruk die jij op 
mensen maakt. Welke kleding draag je, hoe sta je, hoe loop je en hoe geef 
je iemand een hand? In deze workshop ga je aan de slag met jouw elevator 
pitch; een korte krachtige presentatie van 1 minuut waarin jij jezelf 
presenteert en waarmee je een geweldige 1e indruk achterlaat en de interesse 
bij die ander opwekt.



NIEUWE BUSINESSMODELLEN
door: Saxion (Timber Haaker)

  



NETWERKEN
door: Saxion (Marco Strijks)



PITCH & MATCH

Heb jij een ondernemersvraag, wil je jouw pitch-skills tonen of 
ben je op zoek naar nieuwe contacten? Pak je moment en geef je 
dan op voor de pitchronde. Er is in totaal plek voor 30 pitches.



MELD JE NU KOSTELOOS AAN 
VOOR TWEE WORKSHOPS!

dagvandeondernemer2019.eventbrite.nl


