
Workshop: Professionalisering in de praktijk

- Geef jouw bedrijf karakter -

Er zijn momenteel ruim één miljoen zelfstandig ondernemers actief. Uiteraard is er veel
kennis van zaken m.b.t. het vakgebied. Maar hoe staat het met de professionalisering?
Ondernemers die kansen laten liggen, de communicatie en het verschil in cliënten werven en
cliëntenbinding allemaal thema’s die aan bod komen om jou een naar niveau hoger te tillen als
professional – ondernemer.

Wat is er nodig om te professionaliseren?

● Een uniek eigen gezicht en herkenbare identiteit
● Doelgroepgericht
● Beeldmateriaal
● Huisstijl
● Gedrag – karakter van jouw onderneming – jezelf – teamleden
● Duidelijke visie en missie
● Structuur communicatie
● Inhoud – vorm – structuur
● Positioneren – Professionaliseren - Profileren

Wat bereik je met de workshop professionaliseren?

● Jezelf als ondernemer professioneel in de markt zetten
● Jouw uitstraling, uitingen, teksten en vormgeving sluiten aan bij jou en jouw  visie en

missie
● De unieke blauwdruk van jouw bedrijf
● Herkenbaarheid en zichtbaarheid vergroten
● Structuur aanbrengen in jouw communicatie
● Profileren vanuit jouw “signature system”

Inhoud:

● Jouw visie en missie duidelijk krijgen
● Positionering – uniek, helder, eigen gezicht, duidelijk verhaal, kwaliteiten
● Professionalisering – huisstijl, beeldmateriaal, social media, website, hulpbronnen
● Profileren – netwerken, samenwerken, profileringstools, communicatie
● Vergroten naamsbekendheid
● Actieplan – ondernemersvaardigheden (praktijkoefening)

Duur: 6 uur (1 lesdag)



Tijd:10.00 uur – 16 00 uur

Locatie: Ruinen, Voor de Blanken 31, 7963 RP

Praktische informatie over de workshop:

● Praktijk- en doelgericht; direct toepasbaar in de praktijk
● Aanpassing situatie bedrijf/ organisatie
● Aantal deelnemers in overleg ( minimaal 6 deelnemers)
● In company en out company mogelijk
● Op hbo- denk-/ werkniveau

Kosten:  1 lesdag: 6 contacturen € 220,- excl. btw

Voor bedrijven op aanvraag. A plus opleidingen heeft de mogelijkheid om naast het vaste
cursus- en workshopprogramma, ook workshops te organiseren op aanvraag.


