De Cijfers Voorbij!
Community voor nieuwsgierige
ondernemers die vooruit willen
Als ondernemer of directeur ga je voor het beste resultaat en wil je vooruit. Je bepaalt,
samen met jouw team, de koers. Een mooie maar vaak eenzame rol. Want met wie
bespreek je interne weerstanden of dilemma’s? Met De Cijfers Voorbij zorgen wij samen
met onze partner Beter Koersen Organisatie Ontwikkelaars voor een prettig gezelschap
van nieuwsgierige collega ondernemers en directeuren. Een community met een
positieve mindset, die van elkaar willen leren over ondernemers-vraagstukken.
Leren van en met elkaar

Drie bijeenkomsten per jaar

Met De Cijfers Voorbij bieden wij ondernemers en
directeuren die willen groeien, vernieuwen en innoveren
een platform met ondersteuning voor persoonlijke en
zakelijke ontwikkeling. Wij geloven in ‘open innovatie’ dat
wil zeggen dat er altijd meer kennis buiten je organisatie
zit dan daarbinnen. Samenwerken en samenbouwen loont!
Met elkaar leren en sparren zijn dan ook de belangrijkste
speerpunten.

Drie keer per jaar komen wij een dagdeel bij elkaar
voor het uitwisselen van actuele thema’s, best practices,
leerzame bloopers, persoonlijke ervaringen en nieuwe
inzichten. Elke ondernemer of directeur is een keer
gastheer of gastvrouw en wij zorgen ervoor dat de
bijeenkomsten effectief en energiek zijn. Het thema van de
bijeenkomst wordt ingebracht door een van de deelnemers
en is dus altijd actueel. Samen met De Cijfers Voorbij
wordt het vraagstuk voorbereid zodat de anderen hier
vooraf al een beeld van hebben.

Voor leergierige ondernemers
en directeuren
Profiel: leergierig, positief (kritische) instelling, bereid om
ervaring en kennis te delen.
Maximaal negen ondernemers en/of directeuren nemen
deel aan de bijeenkomsten.
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Verdieping met de Groeiversneller

Deze bedrijven gingen je voor in 2017 en 2018

Nadat de bijeenkomst met andere ondernemers en
directeuren heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid
om met bijvoorbeeld je eigen team het thema verder uit
te diepen. Zolang de regeling loopt kan gebruik gemaakt
worden van vouchers van het programma Groeiversneller
van de Provincie Gelderland. Een interessante
subsidiemogelijkheid om de advieskosten van dit traject te
reduceren met 50%. Van belang is dat het gaat om de groei
van omzet en/of medewerkers. Graag lichten wij de exacte
voorwaarden nader toe.

Innovatiesafari
Naast de drie genoemde bijeenkomsten wordt eenmaal
per jaar een Innovatiesafari georganiseerd. Wij zijn dan
te gast bij een spraakmakend bedrijf, inspirerend event of
spannend college. De deelname hieraan is facultatief en de
kosten zijn voor eigen rekening. Met deze kennis kun je je
verder ontwikkelen en heb je genoeg ideeën om verder aan
jouw organisatie te werken.

Investering
De investering voor de drie bijeenkomsten bedraagt € 600
exclusief btw per jaar per deelnemer op basis van negen
deelnemers. Heb je interesse, geef je dan op en mail je
aanmelding naar: frank@decijfersvoorbij.nl
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