Inspiratie voor Ondernemers
Voor wie:
Waarom:

Duur:
Kosten:
Optie:
Lesmateriaal:

Je bent zelfstandig ondernemer.
Je wilt jezelf gericht verder ontwikkelen en sparren met collega’s.
Door met elkaar in gesprek te gaan kun je je eigen gedachten ordenen.
Iets waar je jezelf in de waan van de dag geen tijd voor gunt.
En waarvan je weet dat het belangrijk is.
Avond workshops van 19.00 – 21.30 uur
95 euro voor de eerste avond. Iedere vervolgavond kost 75 euro.
Schrijf je je in voor alle vier de avonden dan betaal je 300 euro.
Ondernemersscan 250 euro
Werkboek

Ondernemer in balans - over balans tussen werk en privé en zorgen dat het
ook leuk blijft
Je bent ondernemer. Dat stopt nooit. Maar wie geeft jou dan vrij? Oftewel,
hoe stel je je eigen grenzen, zelfs als het druk is. Over de balans tussen werk
en privé en zorgen dat het ook leuk blijft!

Koersen op succes – over de kracht van weten wat je wilt bereiken als ondernemer
en voor de zaak
Voor de klant doe je het op de automatische piloot; doelen stellen, gewenste
uitkomst bepalen en daar naar toe bewegen. En voor jezelf, als ondernemer? Kom je
daar aan toe? En voor je onderneming? Zit daarin een verschil? Deze workshop gaat
over de kracht van weten wat je wilt bereiken en de weg daar naar toe. Doelen
stellen voor jezelf als ondernemer en voor de zaak.

Waarom luister je niet? Versta je me wel? – over de belangrijkste bronnen
van miscommunicatie
Je weet zeker dat je het duidelijk hebt uitgelegd en op de één of andere
manier doen ze toch niet wat je in gedachten hebt. Je denkt met anderen na
over missie, visie en de koers voor de komende periode. Je weet zeker dat jullie
het over hetzelfde hebben. Sterker nog, jullie gebruiken dezelfde woorden.
Waarom voel je dan die irritatie en frustratie opkomen?
Oei ik groei ! – over delegeren en de omgang met personeel
Ondernemerschap kenmerkt zich door veelzijdigheid. Wat dat
betreft kan je alles. Maar als je groeit neemt je personeel het
deels van je over. Wat delegeer je dan aan wie en wanneer?
Hoe behoud je controle over de resultaten zonder dat je het
allemaal zelf blijft doen? Hoe weet je dat zij het goed doen?
Wanneer is goed, goed genoeg?
Gail Heslinga heeft jarenlange ervaring op het gebied van consultancy en training in
het bedrijfsleven op midden managementniveau. Als zelfstandig ondernemer heeft
ze ruime ervaring met ondernemerschap. Als coach en talentexpert helpt ze mensen
om hun kwaliteiten te benutten. Als trainer ontwerpt ze workshops en opleidingen
op maat. Speciaal voor ondernemers heeft ze bovenstaande inspiratie avonden vorm
gegeven.

