Step up & start

met Bewust(er) Ondernemen

step up en word
je eigen coach

Een groeiend bedrijf
begint bij jezelf
Ondernemers vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk, blijkt uit
een peiling van de Kamer van Koophandel. 82 procent van de ondervraagden geeft dit aan. Toch investeert slechts 44 procent in zichzelf.
Zonde. “Keer op keer blijkt dat ondernemers die zichzelf blijven
ontwikkelen succesvoller zijn dan ondernemers die dat niet doen.”

WAt is
bewust
ondernemen?
Bron: Eigen Bedrijf, KvK

Harde kennis van cijfers en regels,

kunt interpreteren, met welke wetten en

natuurlijk heb je die nodig als onder-

belastingen je te maken hebt en welke

nemer of starter. Maar alleen daarmee

PR- en communicatiemiddelen je kunt

ben je er nog niet. Je wilt groeien. Je wilt

inzetten. Aan de andere kant moet je

stappen omhoog zetten. En daar komt

goed je drijfveren, dromen, competen-

meer bij kijken, namelijk inzicht in jezelf

ties en kernwaarden in kaart hebben.

als ondernemer.
Pas als de harde en zachte pijlers een
Bewust Ondernemen bereik je met het

harmonisch geheel vormen ben je be-

evenwicht tussen de harde pijler van

wust van jezelf, je onderneming en het

het ondernemerschap en de zachte

speelveld. Pas dan is de weg vrij om

pijler van jou als ondernemer. Aan de

stappen te zetten, omhoog!

Bewust Ondernemen maakt je
Succesvol Ondernemer.

ene kant moet je weten hoe je cijfers
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de specialisten
één + één = het verschil
Het is bijzonder als twee totaal verschillende mensen elkaar tegenkomen,
elkaar gaan snappen en begrijpen,
Rudi Willemsen 1971

Peter Beursgens 1965

bovenal elkaars verschillen respecteren.

“Mensen aansporen om hun hart te volgen, dat geeft me echt

“Als registeraccountant kwam ik in eerste instantie alleen in

Ons is dat overkomen! Gaandeweg

een voldaan gevoel. Ik heb interesse in mensen. Ik wil graag

aanraking met de harde factoren. Maar, ik ontdekte al gauw

hebben we van elkaar geleerd hoe we

weten wat hun beweegredenen zijn. Mijn jarenlange ervaring

dat evenwicht tussen de harde en zachte kant de enige ma-

gebruik kunnen maken van het verschil.

met het werken met mensen deed ik op binnen de werving- en

nier is om met veel plezier succesvol te kunnen en blijven

elkaar confronteren en uitdagen maar

selectiebranche en als coach voor individuen en groepen.

ondernemen. Als ondernemer help ik graag (potentiële)

“ Als je van je passie een inkomen maakt,

Ik laat graag ondernemers écht bewust worden van het onder-

ondernemers met het zoeken naar dit evenwicht. Want als het

hoef je nooit meer te werken “

nemen. Want als je van je passie een inkomen maakt, hoef je

goed voelt, kun je ook goed verdienen. Dat geldt niet alleen in

nooit meer te werken.”

financieel opzicht!”

Elk mens heeft een unieke persoonlijke
missie, zo ook wij. Wat ons samen sterk
maakt én ook weer het verschil maakt
is de visie die we samen delen:
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Bewust(er) Ondernemen

de opleiding

Bewust
Ondernemen
De opleiding Bewust Ondernemen is

sen de twee pijlers wordt tastbaar

want leren doe je met en van elkaar.

bedoeld voor iedere (potentiële) onder-

gemaakt. Hieruit volgen handvatten om

De opleiding bestaat uit vijf stappen:

nemer die bewust wil worden van zich-

een stevig fundament neer te zetten voor

- Het fundament, de basis

zelf, zijn onderneming en de omgeving.

de onderneming.

- cijfers leven
- Missie, visie en strategie

De basis is de samenhang tussen de

Vanuit vele praktijkvoorbeelden en de

- De STRATEGIE

twee pijlers van het ondernemerschap.

theorie volgt de vertaalslag van een

Dit resulteert tot slot in een persoonlijk:

Enerzijds de drijfveren, dromen, com-

droom naar een concrete onderne-

- ondernemersportfolio.

petenties

de

ming. Elke (potentiële) ondernemer is

ondernemer en anderzijds de zaken

anders. Daarom is er maximaal aan-

die met ondernemen te maken hebben:

dacht voor de individuele deelnemer.

geld, belastingen, administratie en PR

Uiteraard

& communicatie. De samenhang tus-

vanuit de groep een belangrijke rol,

en

kernwaarden

van

speelt

ook

de

feedback

step up!
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,,

The ladder of success

must be set upon something solid
,,
before you can start to climb

1
Het
fundament
de basis

Elke verandering begint bij jezelf. Stap 1 vormt de basis: het inzicht krijgen in jezelf als ondernemer.

Zoektocht naar jezelf

Innerlijke kracht

Je gaat op zoek naar antwoorden op

De innerlijke kracht is de basis voor je

vragen als:

onderneming. Pas als je je van deze

Wie ben ik?

zaken bewust bent, zal Bewust Onder-

Wat zijn mijn drijfveren?

nemen een stuk gemakkelijker zijn. Je

Wat zijn mijn kernwaarden?

kunt het zien als een kompas voor de

Wat maakt mij uniek?

keuzes die je maakt en nog gaat ma-

Wat zijn mijn competenties?

ken. Belangrijk is natuurlijk wel dat je je

Waar loop ik als ondernemer tegenaan?

eigenheid moet (er)kennen.

Pas als je inzicht hebt
in jezelf als ondernemer, ben je
klaar voor de volgende stap.
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2
cijfers
leven

Ondernemer, Onderneming en Omgeving. Stap 2 richt zich op zaken waarmee jij te maken krijgt.

,,

Change starts...

when someone takes the next step

,,

William Drayton

Cijfers bewegen

Bel angrijk om te weten

Je leert met welk cijfermateriaal je

Ook andere facetten die bij het on-

te maken hebt, zoals de balans en

dernemerschap

de

vertel-

deze stap aan bod. Bijvoorbeeld met

len ze en hoe kun je ze interpreteren

welke belastingen je te maken krijgt.

en beïnvloeden? Wat is het belang

Maar ook leer je hoe je een goede of-

van een goede prognose? Hoe ga je

ferte opstelt. Verder krijg je informatie

om met financieren en investeren?

over zaken als contracten, algemene

Allemaal vragen die vanuit de prak-

voorwaarden,

tijk worden belicht. Je leert ook hoe

gen, wetten en regelgeving. De no-

je jouw ambitie kunt evalueren en

dige praktijkvoorbeelden komen ook

hoe je deze kunt bijstellen. Want

hier voorbij.

resultatenrekening.

Wat

horen

offertes,

komen

bij

verzekerin-

cijfers bewegen en volgen de actie van
de ondernemer. Ook als je daar niet
bewust mee omgaat.

Na afloop van stap 2 is jouw rugzak
weer verder gevuld met bagage die je
nodig hebt voor Bewust Ondernemen.
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3
Missie
visie en
strategie

Wat wil ik en hoe? In stap 3 ga je invulling geven aan de missie, visie en strategie.

,,

The vision must be followed
by the venture.
It is not enough to
stare up the steps
,,
we must step up the stairs

Vance Havner

Missie

Visie

STRATEGIE

Naast je persoonlijke missie ga je de

Visie is de geleidende kracht die er-

Strategie is onmisbaar. Missie, visie en

ondernemers- en ondernemingsmissie

voor zorgt dat de onstuitbare energie

strategie horen bij elkaar. Samen vor-

invullen. Je maakt de verbinding tussen

van jouw missie een doel krijgt.

men ze een scheppende kracht. Met

passie en missie. Want van je passie

strategie bepaal je hoe je jouw doel en

je werk maken kan alleen als jouw

droom kunt bereiken.

werk aansluit bij jouw passie. En, je
kunt slechts succesvol zijn als de
onderneming een afspiegeling is van
jou als ondernemer. Je missie is een
onstuitbare energie en is onuitputtelijk.

Stapsgewijs komt de energie uit
de missie en de visie op één lijn. En dan
ontstaat een onstuitbare kracht.
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4
de strategie

Vance Havner
,,

You can’t hit a home run
unless you step up
,,
to the plate

In stap 4 leer je het speelveld kennen waarbinnen je onderneming opereert.

STRATEGIE

Concreet

De onstuitbare kracht die vrijkomt uit

Er zijn honderden kansen in je omge-

Jij wordt de ondernemer die het eerste

de samensmelting van de missie en

ving. Er zijn ook honderden bedrei-

kansen ziet en ze benut. Jij wordt de

visie moet in goede banen worden ge-

gingen. Je omgeving, het speelveld,

ondernemer die tijdig inspeelt op ver-

leid. Je bepaald een concrete manier

verandert dagelijks. En elke veran-

anderingen. Jij wordt succesvol!

van aanpak die je naar jouw specifieke

dering leidt weer tot een kans of een

doel brengt.

bedreiging. De strategie brengt hou-

Bedenk eens: wat deed Steve Jobs,

Vervolgens zul je je droom en visie

vast. Strategie is orde in de chaos.

wat anderen nalieten?

tastbaar maken door niet alleen te

Strategie is en geeft overzicht.

dromen, maar ook door te doen.
Je gaat lopen!

Bewust Ondernemen maakt je
Succesvol Ondernemer.
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,,

a ladder to gather fruit
Education is onlY...

from the tree of knowledge,
,,
not the fruit itself

Albert Einstein

ondernemers
portfolio
In de laatste stap vertaal je stap 1 tot en met 4 in een overzichtelijk en
waardevol ondernemersportfolio dat in lengte van dagen met je meegroeit.

Het ondernemersportfolio is een persoonlijke map waarin je beschrijft wat je
kunt en waaruit blijkt hoe je jezelf en je onderneming verder wilt ontwikkelen.
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we
stepped
up!

Testimonials

“Bij Bewust Ondernemen ga je met jezelf

“Het gaat echt over mij!

aan de slag. Je weet dat dit nodig is, maar

Droge stof vertaald naar

niet altijd even gemakkelijk. Het traject is

levensveranderende

steeds verhelderend, waardoor je bewust

inzichten!”

een pad kiest om af te lopen.”

Marco Peter, Leidschendam

Anke Bot, ondernemer

“Bewust Ondernemen
heeft mij bewust
gemaakt van mijn passie,
talent en kwaliteiten en
heeft mij deze met volle
overtuiging in mijn
onderneming naar
buiten laten komen.”

Claudia Overberg
“Ik worstelde heel erg met wat ik nu precies
wilde met portretfotografie. Rudi en Peter
hebben me heel veel bij mezelf stil laten staan.
Ze hebben mij richting gegeven zodat ik nu
precies weet wat ik wil. Mijn dank is erg groot!”

Jan van Doornik, portretfotograaf

“Bewust Ondernemen geeft een verdieping in jezelf waar nodig en brengt
jezelf terug naar je ware ik. De docenten laten je bewust worden dat het ondernemerschap verder reikt dan je onderneming. Ze hebben mij het gevoel gegeven dat je door zelfreflectie je bedrijf naar een hoger doel kunt brengen. Zeker
voor ondernemingen die erg kijken naar het groter geheel. Zij kunnen leren,
meer en meer,

tot de ware identiteit van de ‘ondernemer’ te komen.”

Daniella van Bergen, ondernemer
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Take the step
& schrijf je nu in!

bewust

ondernemen.com
Be w u
Deze brochure is tot stand
gekomen door samen te
werken met mensen die
werken vanuit hun passie.
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