
 

Herken je volgende situatie? 

Je hebt het gevoel dat het beter kan, maar het lukt je niet er je vinger op te leggen. Hoe zou het zijn 

als we de reden boven tafel kunnen krijgen, zodat we de oorzaak structureel kunnen aanpakken? 

En wil je een aanpak zonder vaagdoenerij? Onderbouwd en handzaam? 

__________ 

Voor wie organiseren wij de workshop? 

 (Startende) ondernemers, en ondernemende professionals; 

 ZZP’ers, 

 MKB’ers. 

__________ 

Wat levert de workshop jou op? 

 Het brengt je drijfveren helder op tafel, zodat je bewuster kan handelen; 

 Heldere nieuwe perspectieven voor succesvol(ler) ondernemerschap; 

 Gestructureerde aanpak met een duidelijk traject 

(gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie); 

 Heldere rapportage met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op je onderliggende thema’s en 

patronen als ondernemer; 

 Je gaat op basis hiervan krachtige en succesvolle keuzes maken en je handelen hierop baseren. 

Stijn Muller, startend ondernemer FloatControl: “Ik houd van concreet, direct, rationeel. Veel psychologische methodes 

voldoen daar niet aan, de Zelfverbinder wel. Een prettige, heldere workshop met direct toepasbare inzichten.” 

Paul Quelle, startend ondernemer Quelle Sourcing Solutions: “In een paar uurtjes weer bij mijn bezieling als ondernemer!” 

__________ 

Wat gaan wij doen tijdens de workshop? 

 Voorafgaand aan de workshop wordt je onderzoeksvraag aangescherpt, en vul je de online 

ZelfVerbinder Ondernemerschap1 in; 

 Op basis van het rapport zet jij je ondernemersvraag helder neer; 

 Je eigen specifieke resultaten worden met je besproken, en je krijgt nieuw zicht op je 

ondernemerschap; 

 Je krijgt een duidelijk antwoord wat voor jou een ondernemersontwikkeling is; 

 Na afloop hebben we contact om de follow-up door te nemen. 

__________ 
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Wie zijn de trainers?  

__________ 

Wanneer en waar? 

 In deze intensieve workshop bedraagt de groepsgrootte maximaal zes deelnemers; 

 De eerstvolgende datum is: 17 juni 2016  (10:00-13:00), in Leiden. 

 De bijdrage voor dit programma is €347,- ex btw. 

__________ 

Aanmelden kan bij: 

Bert Holman – bert@essenceiam.nl 

Evert Schlebaum – e.schlebaum@imk-projecten.nl  

Voor meer info bel 06 36 14 09 62 (Bert) of 06 54 69 54 07 (Evert). 

__________ 

Ter info hieronder het schema van de werkwijze: 
 

 
 

 

 

 

 

1 de ZelfVerbinder® Ondernemerschap wordt toegepast; een door essenceiam en IMK Projecten ontwikkeld meet- en 

ontwikkelinstrument, geïnspireerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie. 
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Bert Holman: ZKM Coach, 

en 27 jaar ervaring in 

consultancy, training en 

coaching. 

Evert Schlebaum: ZKM coach, 

en 35 jaar ervaring in het 

trainen en adviseren van 

ondernemers.  
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