
De kunst van het onderhandelen  20.00-22.00 uur
Erik Röling, BuildingResults

Daar zit je dan, als (zelfstandig) ondernemer, 
tegenover de ervaren onderhandelaar van de  
potentiële opdrachtgever. Leer hoe je kunt sturen en 
resultaat behalen. Maximaal aantal deelnemers: 15

Dinsdag 18 juli 

Ik en mijn zaak online       14.00-16.00 uur
Martine Scholte - MarketingRaakt!

Hoe presenteer je je bedrijf op de website, via online 
vermeldingen, op social media en welke andere  
kanalen zijn voor jou belangrijk? In deze workshop 
helpt je om keuzes te kunnen maken.

Maandag 10 juli

Financiële planning voor ondernemers  
20.00-22.00 uur
Francis van Hout - PensioenNext

‘Ondernemers hebben hun pensioen slecht geregeld 
en hebben te weinig reserves in geval van ziekte’  
En wie denkt wel eens na over de gevolgen van een  
scheiding? Is een broodfonds iets voor jou? Na afloop 
heb je het allemaal op een rijtje.

Woensdag 2 augustus

Zakelijk verhalen vertellen       20.00-22.00 uur
Esther Kornalijnslijper - verhalenverteller

‘Een goed verhaal hebben’ is essentieel voor 
ondernemers. Je verhaal goed op orde brengen,  
er mee spelen en het aanpassen brengt je zakelijk ook 
een stuk verder. Vanzelfsprekend gaan we ook echt 
oefenen, tijdens en na de workhop.

Woensdag 26 juli 

Sociaal ondernemen       20.00-22.00 uur
Pieter van de Ploeg - Speedcomfort

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen):  
is dat ook voor kleinere ondernemers interessant?  
We staan stil bij de verschillende mogelijkheden om 
als zelfstandig ondernemer aan te haken bij  
organisaties en initiatieven.

Dinsdag 15 augustus 

Macaroni Marketing        20.00-22.00 uur 
Ingrid Wong – Krakeling Communicatie

Waarom je als zelfstandig professional aan 
marketing moet doen. Vaak is dat een kwestie van  
op de juiste manier ‘verpakken’. 

Donderdag 24 augustus 

Etiquette voor netwerken en social media
14.00-16.00 uur
Abelike Janssens

Je hebt maar één kans op een eerste indruk dus hoe 
kun je je het beste gedragen op een netwerkborrel? 
Zijn er do’s en don’ts voor kleding en gespreksonder–
werpen? De workshop gaat naadloos over in een 
borrel waarin direct geoefend kan worden!

Vrijdag 11 augustus 

In juli en augustus iedere week:

• workshops voor (zelfstandig) ondernemers;  
• schrijfdagen voor iedereen die nu eindelijk dat 

boek wil beginnen of afmaken.

Prijzen
Schrijfdagen: (inclusief lunch)      5 Euro
Passepartout voor alle sessies:    25 Euro
Workshops:      15 Euro
Passepartout voor alle workshops:  50 Euro

Kijk voor meer informatie en om aan te melden op: 
dendoldercs.nl/zomerschool

Zomerschool

Abelike Janssens en Anna van Dijk

Bezig met een boek of ander schrijfproject? Wees voor el-
kaar het steuntje in de rug en de stok achter de deur.  
Met collegiaal overleg, intervisie en support.
Inloop tussen 9.00 en 9.30 uur, daarna werken, rondje (voor)
lezen, elkaar helpen. 16.30 gezamenlijke afronding.
Inclusief koffie, thee, water en lunch.

Samen schrijven aan boeken

Planning schrijfdagen
Donderdag  13 juli 2017 
Maandag  17 juli 2017 
Donderdag  27 juli 2017 
Maandag  31 juli 2017

 
Donderdag  10 augustus 
Maandag  14 augustus  
Donderdag  24 augustus 
Maandag  28 augustus


