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Deze opleiding geeft je nieuwe inzichten op het gebied van 
duurzaamheid, digitalisering, innovatie en circulariteit. Je 
ontwikkelt een frisse blik op jouw onderneming en bouwt 
een bijzonder netwerk op.

Aanpak
De gehanteerde leermethodiek is Action Learning. Je wisselt 
ervaringen uit met de andere deelnemers én de docenten. 
Na afloop beschik je over een concreet actieplan voor een 
toekomstbestendige vernieuwing van jouw bedrijf.

Programma en docenten
• Ondernemen in een digitale wereld
• Human Resource Management
• Merkpositionering & internal branding
• Strategisch management
• Financieel Management
• Ondernemen met impact
• Strategie in tijden van disruptie
• Management voor Ondernemers

Ondernemen in een digitale wereld
Technologie, digitalisering en kunstmatige intelligentie 
leiden tot een snel veranderende wereld. Hoe bepaal 
je als ondernemer in deze turbulente tijd nog een 

strategie die ook op de langere termijn houdbaar is? In 
deze masterclass krijg je op een geanimeerde wijze een 
overzicht aangereikt van de drijvende technologische 
krachten die ons tijdperk doen veranderen, en belangrijker 
nog; praktische handvatten om je eigen productiviteit en 
concurrentiekracht te verbeteren.

Docent: Willem Veenstra MMI, onafhankelijk adviseur. 
Traint en adviseert vanuit NOVOSPECTRUM management 
en professionals op het gebied van strategievorming en 
verandering. 

Human Resources Management
Iedere ondernemer komt op een gegeven moment in een 
situatie waar hij of zij worstelt met personeelsvraagstukken. 
Tijdens deze masterclass zoomen we in op de meest 
waardevolle kanten van HRM. Je ontdekt op welke wijze 
en in welke mate implementatie ervan zinvol is voor jouw 
organisatie. Na afloop is duidelijk welke zaken je voor jouw 
eigen bedrijf moet stopzetten of continueren en welke je 
met een concreet actieplan verandert of oppakt.

Docent: K. (Kees) Hoendervangers, docent en managing 
partner bij Mandev-Benelux, gespecialiseerd in het 
verhogen van de interne en externe klantgerichtheid.

De Rabo miniMaster Toekomstbestendig Ondernemen is specifiek 
samengesteld voor ondernemers die willen investeren in toekomst-
bestendige groei. Die hun kennis willen verbreden, zich willen 
laten inspireren en een concrete invulling willen geven aan een 
toekomstbestendige visie voor hun onderneming.
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Merkpositionering en Internal Branding 
Ondernemingen zoals Tony’s Chocolonely, Tesla en De 
Vegetarische Slager groeien uit tot de nieuwe A-merken. 
Ze sluiten aan op de toenemende behoefte van mensen 
om gezond, gelukkig en betekenisvol te leven. In deze 
masterclass leert u hoe u kunt groeien door een sterk en 
betekenisvol merk te bouwen. Een merk dat aantrekkelijk 
en onderscheidend is voor uw klanten. Vandaag én 
overmorgen. 

Docent: Markward van der Mieden, is merkenbouwer, 
spreker en auteur op het gebied van Merkpositionering en 
Internal Branding. Hij is oprichter van strategisch marketing-
adviesbureau Good Business en auteur van de boeken 
‘Good Business’ en ‘Groeiversnellers’. 

Strategisch Management
Strategisch management betreft het nadenken over 
datgene wat op jouw bedrijf afkomt in de aankomende 
maanden en jaren. Met welke uitdagingen krijg je te 
maken? En nog belangrijker: hoe ga je hier mee om? Na 
een verkenning van de kansen en bedreigingen gaat 
deze masterclass over het inzetten van de sterktes en het 
ombuigen van de zwaktes van jouw bedrijf, zodat je betere 
resultaten kunt boeken. 

Docent: Dr. S.A. (Alex) Klein MBA is docent, schrijver, 
publicist en presentator op de gebieden finance, strategie 
en marketing. Hij legt complexe concepten op een 
inspirerende wijze uit. 

Financieel Management
In deze masterclass gaan we specifiek in op de belangrijkste 
ratio’s die bepalend zijn voor de financiering en de 
financiële gezondheid van jouw onderneming en de wijze 
waarop je deze kunt beïnvloeden. Daarnaast krijg je inzicht 
in het waarde creërend vermogen en de wijze waarop dat 
het beste kan worden gemonitord. 

Docent: Drs. H.C.A. (Hinrich) Slobbe is oprichter en directeur 
van Wizfiz. Hij  is actief in de profit- en de non-profit sector 
en geeft advies en training op het gebied van finan cieel 
management.

Ondernemen met impact
Steeds meer stakeholders zoals klanten en medewerkers 
vragen om duurzame organisaties die oog hebben voor 
mens én milieu. Maar wat betekenen deze grote thema’s 
voor jou als ondernemer en wat kan je ermee? En minstens 
zo belangrijk: hoe vertel je hierover, op een manier die bij 
jou als ondernemer past? Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vraagt om anders te denken, over de grenzen 
van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken. Zo 
ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen.

Docent: Alexander Heijkamp MBA, werkt als Sustainability 
and CSR Director bij Athlon International. Hier is hij 
verantwoordelijk voor de internationale borging van 
Sustainability en CSR in alle Athlon landen in Europa. Hij 
vindt kennis delen erg belangrijk en is daarom daarnaast bij 
verschillende kennisinstituten actief als (gast)docent.

Strategie in tijden van disruptie 
Onzekere tijden zijn bedreigend maar bieden ook kansen. 
Waar moeten we op letten, kun je situaties een stapje 
voor zijn, en zo ja, hoe? Welke kansen bieden de huidige 
ontwikkelingen en waar kun je elkaar helpen? In deze 
masterclass zet inspiratiespreker Paul Turken je aan het 
denken met zijn scherpe visie. We bespreken voorbeelden 
uit het recente verleden en vervolgens zoeken we naar 
vormen van organiseren, kennis verzamelen en belonen 
die ons kunnen helpen om te overleven in deze snel 
veranderende wereld. Paul werkt bij voorkeur met wat er in 
de groep leeft en onder zijn bezielende leiding belooft het 
een interactieve, dynamische sessie te worden.

Docent: Drs. Paul Turken werkte meer dan 20 jaar als 
marketing- en managementconsultant. Achter zijn naam 
staat een enorm track-record op het gebied van marketing- 
en merkenbeleid. Tegenwoordig doceert en adviseert hij, 
vervult hij verschillende commissariaten en is hij board 
counselor. Hij staat bekend om zijn scherpe analyses van 
maatschappij en bedrijfsleven.

Management voor Ondernemers
Management voor Ondernemers gaat over ‘wat’, ‘hoe’ en 
‘wij’. De concrete organisatiedoelen en de daarvan afgeleide 
medewerkersdoelen (het ‘wat’) staan in de masterclass 
centraal. Vanuit deze doelen leg je de link naar de sturing 
(‘hoe’) van medewerkers. Hierbij is het belangrijk de 
krachten en valkuilen van medewerkers te kennen, de ‘wij’-
factor. In de verbinding van deze drie factoren ontstaan de 
organisatieresultaten. 

Docent: C.J.P. (Corné) van Hest MBA begeleidt organisaties in 
uitdagende ontwikkeltrajecten. Weet hoe je HRM praktisch 
laat aansluiten op bedrijfsprocessen en organisatie doelen. 

Klik hier voor 
een impressie 

van het
programma

https://vimeo.com/761399948/8bdf21ee6f


Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Dit programma is ontwikkeld door 

Studiemateriaal
Het studiemateriaal is inbegrepen. Je krijgt toegang 
tot een persoonlijke online leeromgeving waar je al het 
studiemateriaal terug kunt vinden. Naderhand kan je de 
aangeboden kennis en inzichten nog eens op je gemak 
nalezen.

Programmatijden
17.30 uur ontvangst met dinerbuffet
18.00 uur aanvang programma
22.00 uur afsluiting
De eerste avond begint om 17.00 uur i.v.m. kennismaking

Je kunt je aanmelden door te klikken op deze button:

Waarom biedt jouw Rabobank dit aan?
Bij Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking. 
Daarom delen we ook graag onze kennis en ons netwerk. 
We brengen ondernemers bij elkaar om samen slimmer 
te innoveren en te verduurzamen. Hiermee willen we 
een substantiële maatschappelijke bijdrage leveren en 
de  coöperatieve identiteit betekenis geven. Bovenal 
wil de Rabobank hiermee ondernemers helpen zich te 
ontwikkelen, zowel op persoonlijk- als zakelijk vlak. Naast 
expertise en inzicht levert het programma een bijzonder 
netwerk op.

Overzicht 

Rabo miniMaster
Toekomstbestendig Ondernemen

Aantal bijeenkomsten
8 dinsdagavonden van 17.30 tot 22.00 uur.
De volgorde van de masterclasses is niet gelijk aan de 
volgorde in deze brochure.

Data
10 januari 2023
24 januari 2023
7 februari 2023
21 februari 2023
7 maart 2023
21 maart 2023
4 april 2023
18 april 2023

Studiemateriaal 
Via de digitale leeromgeving.

Locatie
Golfbaan Spierdijk
Wogmeer 86 A
1643 NH  Spierdijk

Eigen bijdrage
€ 995,00 per persoon/vrij van btw.

Aanmelden

https://www.decooperatiefabriek.nl/inschrijven/rabo-minimaster-toekomstbestendig-ondernemen-rabobanken-noord-holland-noord/

