
Groei en ambitie zijn waardevolle aspecten voor iedere onder-
nemer. Er zijn echter ook consequenties. Als je onderneming 
groeit, dan loop je namelijk vroeg of laat tegen nieuwe uitda-
gingen aan. 

Praktijkgericht 
Natuurlijk kun je een hoop leren ‘door schade en schande’. 
Toch is het slimmer om niet pas te zoeken naar oplossingen 
als de problemen zich voordoen. Een goede voorbereiding 

wat we deelnemers in deze praktijkgerichte training bieden, 
een bedrijfskundige verdieping, speciaal voor ondernemers. 

We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waar onderne-
mers met en van elkaar kunnen leren. En natuurlijk van onze 
experts in de verschillende vakdisciplines. 

Perfect voor ondernemers
Vind je het tijd om (nog) beter te worden? Zou je graag een 
bedrijfskundig-traject volgen, maar zie je op tegen de
tijdsinvestering, de hoeveelheid literatuur, te veel theorie of 
een mismatch tussen de opleiding en het ondernemerschap? 
Dan is deze Short Track Ondernemerschap perfect voor jou!

Creëer een voorsprong in ondernemerschap

Tijdens de Short Track Ondernemerschap bereiden 
we je voor op de uitdagingen van morgen.

Patrick Lambrechts, 
directie Bol Adviseurs

De inhoud van de modules is 
praktijkgericht en afgestemd op het 
ondernemerschap in het MKB. 

Waarom deelnemen?

compact gedeeld. We vragen je volle 
commitment tijdens bijeenkomsten, 
maar een minimale voorbereiding 
volstaat (geen lange literatuurlijst). 

Je volgt de training met 8 tot 10 
gelijkgestemde deelnemers: allen 
(jonge) ondernemers met ambitie. Je 
leert met, maar zeker ook van elkaar.

Tijdens een individuele intake bepaal 
je jouw persoonlijke doelstellingen. 
De trainers integreren vervolgens 
elementen, waardoor de modules 
hierop goed aansluiten.

Je voert twee individuele reflectie-
gesprekken zodat je het maximale 
uit het masterprogramma kunt 
halen: Je kunt gericht aan de slag 
met je ontwikkelpunten.

Short Track Ondernemerschap
Praktijkgerichte training voor MKB-ondernemers



Je ontdekt je persoonlijke kracht en leert hoe je daarmee 
het beste in jezelf en je medewerkers naar boven brengt.

Jaarprogramma

Aanmelden
Wil jij ook fit en voorbereid de uitdagingen van 
morgen in jouw bedrijf aangaan? Meld je dan online 
aan voor deze training via www.boladviseurs.nl/sto. 
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met: 

Robin Geerts | Trainingscoördinator
Tel:   088 -  1211  316
E-mail: r.geerts@boladviseurs.nl

De kosten voor de Short Track Ondernemerschap 
bedragen € 2.500* exclusief BTW.

* inclusief intake, individuele reflectiegesprekken, lesmateriaal, 
consumpties en maaltijd tijdens de bijeenkomsten.

Investering

Organisatie en locatie
De Short Track Ondernemerschap wordt ge-
organiseerd door Bol Adviseurs. De trainers 
dragen vakkennis over in trainingen en delen 
hun ervaringen uit adviestrajecten die zij 
uitvoerden voor ondernemers in het MKB. Zij 
snappen het MKB-bedrijf dus als geen ander.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vesti-
ging van Bol Adviseurs in Veghel. De 8 plenaire 
trainingssessies starten om 15.30 uur en worden 
afgerond om 19.30 uur. Individuele gesprekken 
worden in overleg ingepland. 

Leiderschap en Ondernemerschap module 3

Je leert hoe je een zinvolle stip aan de horizon plaatst en 
op welke manier je deze doelstelling ook bereikt. 

Strategie en Visie module 1

DEC

module 4

Je krijgt inzicht in de voordelen van fiscale optimalisatie en 
flexibiliteit. Zo ga je optimaal profiteren van mogelijkheden.

Fiscaal Optimaliseren module 5

Je leert hoe strategische personeelsplanning kan bijdragen 
aan het realiseren van je strategie en behalen van je doelen. 

Human Resource Management module 6

Leer hoe automatisering je bedrijfsprocessen kan optima-
liseren en hoe je komt tot een succesvolle implementatie.

ICT en Project Management module 7

JUN

Je krijgt handvatten zodat je de grootste arbeidsrechtelijke 
en ondernemingsrechtelijke valkuilen kunt vermijden.

Juridische Risico’s module 8

JUL

Financiële experts leren je cijfers te interpreteren en sturen 
op KPI’s. Je krijgt meer grip op jouw operational excellence. 

Financieel Management en Business Control module 2

JAN

(potentiële) klant te signaleren en erop in te spelen.

Marketing en Communicatie
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