MAAK JOUW ONDERNEMERSCHAP SUCCESVOL
Veel ondernemers vinden het lastig een duurzaam bedrijf te bouwen. Keuzes maken
doe je dagelijks, alleen waar kies je voor de lange termijn voor? Waarmee maak jij jouw
bedrijf succesvol en welke klanten passen daarbij? In iedere fase van het
ondernemerschap is het verstandig in jouw ontwikkeling te investeren.

Tijdens deze workshop doorloop jij
onze unieke 5 stappen waarmee jij
gegarandeerd in beweging komt.
Wij gebruiken veel elementen uit
de triatlonsport. Denk aan
voorbereiding, training en doelen
stellen. Je hoeft hierbij niet fysiek
in beweging te komen, juist wel
mentaal. Uiteindelijk wil jij werken
aan jezelf en je bedrijf, met klanten
die bij je passen. Daar helpen wij je
bij.

Wat wij jou bieden:
Tijdens deze dag leer je onze unieke 5-stappen-methode kennen en gebruiken.
Natuurlijk kun je deze ook weer gebruiken voor volgende fases in jouw
ondernemerschap. Wij helpen je vanuit onze brede ervaring in het inrichten van
bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast hebben we zeer ruime
ervaring in het bouwen van toekomstbestendige organisaties.
Kortom, je profiteert van jarenlang opgebouwde kennis en ervaring die wij vertalen
naar praktische, op jou afgestemde begeleiding. Aan het einde van dit traject is jouw
blik op jezelf en je bedrijf veranderd, ben je in staat jouw bedrijf te besturen en heb je
een koers voor de komende jaren uitgestippeld.

www.dewisselzone.nl

INVESTEER IN JE EIGEN ONTIKKELING
Wil jij?
-

Een succesvol bedrijf voor de toekomst bouwen?
Afscheid nemen van drempels waar je tegenaan loopt?
Meer grip krijgen op rendement en resultaten?
Jezelf en je bedrijf beter leren presenteren?
Medewerkers in je bedrijf hierin meenemen?

Dan ben je van harte welkom in DE WISSELZONE!
Tijdens dit traject leer je:
✓ Werken met onze unieke 5-stappen-methode
✓ Inzicht te krijgen in jouw kracht, je bedrijf en haar omgeving
✓ De identiteit van jouw bedrijf te bepalen
✓ Inzichtelijk te maken welke klanten voor jou rendabel zijn
✓ Praktische handvatten om je medewerkers op te leiden

Data:
Donderdag 1 oktober 2020 (dag) - di. 13 oktober (avond) - do. 29 oktober (middag) do. 12 november (middag) - do. 26 november 2020 (dag) - vr. 11 december (avond)
Donderdag 3 december 2020 (dag) - do. 17 december (avond) - do. 7 januari 2021
(middag) - do. 21 januari (middag) - do. 4 februari (dag) - vr. 19 februari (avond)

Deelname aan deze workshop:
Inclusief:
Locatie:
Deelnamekosten:

Koffie/Thee & Lunch indien van toepassing
Benodigd werkmateriaal waaronder praktisch stappenplan
Montfoort, parkeergelegenheid aanwezig
€ 2.250,-- excl. BTW

Waarom deelnemen?
Je krijgt meer inzicht in je bedrijf en de route naar succes. Leert
te kiezen voor de juiste klanten en hoe je hierin je medewerkers
mee kunt nemen. Bovenal ontwikkel jij jezelf waardoor je een
betere ondernemer wordt.

Kom uit je hoofd en in beweging!
www.dewisselzone.nl

