Gezond perspectief

Masterclass

voor innovatief ondernemerschap

Innovatief ondernemerschap
Hoe breng ik mijn bedrijf een stap verder, zodat er sprake is
van stimulerende groei? Voor ondernemers die een
antwoord zoeken op deze vraag heeft De Associatie een
Masterclass ontwikkeld, die kennis combineert met
interactie en individuele begeleiding.
Doelgroep

De Masterclass is bedoeld voor ondernemers
van kleine en middelgrote bedrijven, die géén
hoorcollege willen volgen, maar op een
interactieve en snelle manier op zoek zijn
naar een antwoord op vragen als:
•
•
•
•
•
•

Hoe haal ik meer rendement uit mijn bedrijf?
Wat is mijn toekomstig verdienmodel?
Hoe bereik ik mijn klanten?
Hoe zorg ik voor voldoende financiering?
Wat is de impact van mijn leiding geven?
Wat doe ik aan registratie, validatie &
kwalificatie?

Wat levert het u op?
• Kennis en vaardigheden om innovatief en
succesvol te ondernemen.
• Individuele begeleiding bij het oplossen van
knelpunten.
• Concreet actieplan.
• Uitgebreid netwerk van kennisinstellingen
en bedrijven binnen uw branche.

Programma
Intakegesprek

Voorafgaand aan de Masterclass wordt met
elke potentiële deelnemer een individueel
gesprek gevoerd om de verwachtingen,
doelstellingen en gewenste thema’s helder
in beeld te krijgen.

Acht bijeenkomsten

De Masterclass wordt gevormd door een groep
van circa tien ondernemers, die gedurende
acht bijeenkomsten bij elkaar komen. Elke
bijeenkomst duurt een dagdeel, maaltijden
zijn inbegrepen.

Specifieke thema’s

Elke bijeenkomst staat in het teken van een
thema. De thema’s van de bijeenkomsten staan
deels vast, maar kunnen naar aanleiding van de
gesprekken worden aangepast. Onderwerpen
die aan bod komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Business Model Canvas
Innovatie & Design thinking
Stakeholders analyse
Waardepropositie en klantenbinding
Marketing & Branding
Leiderschap
(Alternatieve) financiering

Experts, interactie en Individuele begeleiding

Voor elk thema wordt een (externe) deskundige uitgenodigd, die de
deelnemers prikkelt tot nadenken en stimuleert tot actie en interactie.
‘Leren van en met elkaar’ is een belangrijke inspiratiebron. Van de
deelnemers wordt daarom verwacht dat zij open en actief deelnemen en
hun eigen ervaringen delen met de groepsleden. De Associatie zorgt voor
een individuele begeleiding op maat voor onderwerpen waar dat nodig is.

Ervaring van deelnemers en resultaten
“De masterclass heeft totaal nieuwe inzichten bij mij naar boven gehaald”.
“De interactie met andere ondernemers heeft niet alleen tot nieuwe
inzichten bij mij geleid, maar ook tot concrete samenwerking met andere
ondernemers”.
“De masterclass is voor mij een feest. Ik heb een wetenschappelijke
achtergrond en leer nu heel veel op het gebied van ondernemerschap”.
Eerdere edities van de Massterclass hebben geleid tot meerdere nieuwe
arbeidsplaatsen en bedrijven.

Over de initiatiefnemers

De Masterclass Innovatief Ondernemerschap is een initiatief van De
Associatie en wordt aangeboden in samenwerking met Health Hub Roden
en Koninklijke Metaalunie. De Associatie is een organisatie van ervaren
bedrijfsadviseurs met een groot netwerk en elk hun eigen specialisatie.

Meer informatie, kosten en aanmelden

De eigen bijdrage van deelnemers aan de Masterclass bedraagt € 1.500,Meer informatie of aanmelden als deelnemer? Neem dan contact op met
Gea Nijveen van de Health Hub Roden.
T: 050 5952459

E: gea.nijveen@healthhub-roden.nl

