Hoe ondernemend is uw organisatie?

Ondernemend
naar de toekomst
Ondernemend naar de toekomst? Als ervaren ondernemers,
coaches en trainers, met managementervaring, helpen wij u
graag. Beiden werken we ook als ondernemerscoaches in het
IkStartSmart@Overijssel project van de Kamer van Koophandel.

Wilma Nijboer
 06-52600040
 info@nijboer.cc
Wil als coach, trainer en
projectleider bijdragen aan
levensgeluk van mensen
door hen te stimuleren
ondernemend en ontspannen
in het leven te staan.

Heidy Bolwijn
 06-21507937
 heidy@bolwijn.nl
Wil als coach, trainer en
interim-manager mensen
inspireren keuzes te maken
vanuit hun unieke zijn en
regisseur te worden van hun
eigen werk en leven.

ONDERNEMERSCHAP LOOPBAAN COMMUNICATIE
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT ECHTE KANSENDENKER
ZET MENSEN EN ORGANISATIES IN BEWEGING

ONDERNEMERSCHAP ONTSPANNEN WERKEN

www.bolwijn.nl / www.kanseninwerk.nl / www.vanhartewijzer.nl

www.nijboer.cc

AANDACHT GEEFT GROEI

ECHTE GROEISTIMULATOR

STIMULEERT MENSEN ZELF HET STUUR IN HANDEN TE NEMEN

				

 Prettige

 Hoe ondernemend zijn de mensen in uw organisatie?
 Hoeveel ruimte krijgen uw medewerkers?
 Hoeveel vrijheid krijgen ze om hun werk
beter en leuker te maken of van werkplek
te veranderen?

 Wat biedt uw organisatie medewerkers
die de stap naar (parttime) zelfstandig
ondernemerschap willen maken?

 Duidelijke
stappen en
focus

 Wilt u ook in de toekomst een

aantrekkelijke werkgever en
samenwerkingspartner blijven?

De wereld om ons heen verandert voortdurend. We zien dat organisaties die
het ondernemerschap van hun mensen stimuleren succesvoller, energieker en
innovatiever zijn en sneller kunnen reageren op wat nodig is.
Ondernemend is de toekomst. Ondernemerschap zorgt ervoor dat
medewerkers hun talenten optimaal gaan inzetten en daardoor waardevoller
voor de organisatie worden en meer werkplezier ervaren. Ook is er een
groeiende groep medewerkers die overweegt de stap naar het (parttime)
ondernemerschap te maken. Vaak vrijwillig, maar ook door arbeidskrimp.
Ondernemend naar de toekomst met uw organisatie? Wij ondersteunen u
graag met een drietal aansprekende programma’s.

 Deze

training geeft
energie en vertrouwen
in de toekomst.

Ondernemend zijn: mensen
die kansen voor de organisatie creatief en
innovatief kunnen omzetten naar doelgerichte acties waarmee de
organisatie en haar klanten/doelgroepen verder geholpen worden.
(Intern) Ondernemerschap vraagt: competenties als initiatiefrijk,
vernieuwend, slagvaardig, onafhankelijkheid, zelfkennis, risicobereidheid en
resultaatgerichtheid.

trainers die
inspirerend
ruimte geven
voor groei

Weet u dat: de helft van de werknemers meer
ruimte wil voor (intern) ondernemerschap?
Wij helpen graag uw organisatie ondernemender
te maken met ons aanbod Ondernemend naar de
toekomst:

Module Bewegen naar Ondernemerschap
Voor medewerkers die, al dan niet gedwongen door de werksituatie, de
stap naar (parttime) zelfstandig ondernemerschap willen maken. Stap
voor stap en op actieve wijze nemen we ze verspreid over 4 maanden
volledig mee in de fases van het ondernemerschap.
Module Stimuleren van Intern ondernemerschap
Bedoeld om medewerkers en teams te stimuleren ondernemend
te werken. Dat doen we gedurende 4-6 maanden met een
inspirerend 12-stappen programma. Met een mix van individuele en
groepsbegeleiding.
Workshop Werken met plezier
Wij gaan in een dagdeel de uitdaging aan om medewerkers ‘wakker’ te
maken en bewust te maken van hun eigen invloed op het werkplezier.
Effect voor uw organisatie:
 De

training wordt
door onze organisatie
en medewerkers hoog
gewaardeerd en levert
mooie resultaten op.

 Meer leiderschap en verantwoordelijkheid
bij de werknemers

 Minder ziekteverzuim door meer werkplezier
 Meer energie en innovatiekracht in de
organisatie

 Passie is doorslaggevende factor voor
financieel succes

 Meer ondernemerschap houdt werknemers
langer gemotiveerd en gezond aan het werk

 U blijft een aantrekkelijke werkgever en
samenwerkingspartner
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