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Speciaal voor MKB-ondernemers heeft Bol 
Adviseurs een zogeheten Short Track On-
dernemerschap ontwikkeld. Dit is een prak-
tijkgerichte training waarbij je met en van 
andere ondernemers leert om (nog) beter te 
worden in je bedrijfsvoering. Bol Adviseurs 
heeft een speciale band met familiebedrij-
ven en juist voor hen kan deze opleiding ex-
tra interessant zijn; soms ‘rol’ je als familie als 
vanzelf in het bedrijf, maar heb je niet direct 
de juiste achtergrond en skills. De opleiding 
is gericht op jonge (next-gen, aankomende) 
ondernemers, vaak al werkzaam in het (fa-
milie)bedrijf. We spraken met Robin Geerts, 
senior organisatieadviseur, en Erik Noijen, 
directielid, over deze training.

Robin heeft de training mee opgezet. Hij 
vertelt: “We willen met deze dienst graag 
onze kennis overdragen op MKB’ers. Uiter-
aard op een laagdrempelige en toeganke-
lijke manier. Bij deze opleiding gebruiken we 
geen zware theoretische modellen, maar 
voorbeelden uit de praktijk. We brengen het 
lesmateriaal door middel van story telling.” 
Erik vult hem aan: “Op deze manier is de 
training toegankelijk voor iedereen, onge-
acht het niveau van de deelnemer.”

De opleiding bestaat uit 8 modules. In elke 
module komt een onderdeel van het onder-
nemerschap aan bod, waarbij specialisten 
op het betreffende gebied de docenten 
zijn. Zij nemen je mee, via herkenbaar ge-
schetste situaties, door het ondernemer-
schap. Hoe pak je bepaalde zaken aan? De 
8 modules zijn: Strategie en Visie, Financieel 
Management en Business Control, Leider-
schap en Ondernemerschap, Marketing en 
Communicatie, Fiscaal Optimaliseren, Hu-

man Resource Management, ICT en Project 
Management en Juridische Risico’s. De mo-
dules worden steeds op één middag/avond 
behandeld, met tussenpozen van ongeveer 
een maand. De training start aan het eind 
van de middag. Het ‘klaslokaal’ is een slim 
ingerichte ruimte waarbij iedereen in een 
halve cirkel zit. De spreker kan zo met alle 
deelnemers goed contact maken en hou-
den. Dit wordt nog eens extra benadrukt 
doordat de opleiding altijd in een kleine 
groep gevolgd wordt. Hierdoor kan ieder-
een de (persoonlijke) aandacht krijgen die 
hij of zij nodig heeft, en daarnaast zorgt een 
kleine groep voor meer verbinding. Zo leer 
je echt met en van elkaar. Halverwege is er 
een pauze, waarin gezamenlijk van een lek-
kere maaltijd/dinerbuffet wordt genoten. Je 
trekt op zo’n dag echt samen op. 

De heren vervolgen: “We brengen graag ons 
enthousiasme over en bieden de deelnemers 
houvast en zekerheid voor de toekomst. Het 
is een algemeen toegankelijke opleiding, 
maar anderzijds bestaat het ook deels uit 
maatwerk. We sturen namelijk aan op waar 
de behoeftes liggen. Van tevoren hebben we 
met elke deelnemer een gesprek, zodat we 
weten wat zijn/haar doelstellingen zijn.” De 
interactie met de groep is leidend. Je krijgt 
geen huiswerk, maar er wordt wel van je ver-
wacht dat je meedoet. En heb je naderhand 
nog vragen? “Dan staan wij uiteraard klaar 
om deze te beantwoorden. Veel onderdelen 
van het ondernemerschap lijken ingewikkel-
der dan ze daadwerkelijk zijn, maar je moet 
maar net weten hoe je het moet aanpakken. 
Iedereen leert op zijn of haar eigen manier 
en wij zien het als een stukje service om deze 
kennis goed over te brengen.”
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De Short Track Ondernemerschap is 
toegankelijk voor iedereen, voor zo-
wel ondernemers die klant zijn bij Bol 
Adviseurs als degenen die dat niet 
zijn. Wil je meer informatie of jezelf 
aanmelden? 

Kijk dan op www.boladviseurs.nl/
short-track-ondernemerschap.
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