
GROEIEN?  FOCUS CREEREN?  TE DRUK?   ZAKELIJK ONTWIKKELEN?  STAP NAAR ONDERNEMER MAKEN? 

 
 

WIJ INSPIREREN MENSEN HUN TALENT TE ONTDEKKEN, TE BENUTTEN EN OM TE ZETTEN NAAR WAARDE 
VOOR ANDEREN.DAT NOEMEN WIJ HET ONTWIKKELEN VAN ONDERNEMERSCHAP. ZO HELPEN WIJ 
JOUW MET PERSOONLIJKE GROEI EN ZAKELIJKE ONTWIKKELING. 
 

 

GEZOCHT: ONDERNEMERS MET GROEIAMBITIE!  
Business programma voor ZZP-ers 
 
Ben je al een tijdje bezig als ondernemer en toe aan de volgende stap? Je wilt groeien 
maar hebt het al zo druk? Vind je het juist lastig om heel gericht je doelstellingen te 
realiseren? Of ben je toe aan de stap van loondienst naar zelfstandige?  

Dan is dit iets voor jou. In slechts 6 maanden zet jij de stappen die nodig zijn om jouw 
groei te realiseren. 

Wij hebben een inspirerend programma ontwikkeld, waaraan verschillende 
ondernemers uit de regio meedoen. Er zijn een 3 persoonlijke sessies en 3 plenaire 
sessies. Het programma ziet er als volgt uit: 

 
1e sessie Intake & assessment 

Aan de hand van het assessment nader kennis maken, waar zit 
jouw kracht en wat wil je ontwikkelen?  

2e sessie WHY, HOW, WHAT 
Waarom ben je voor jezelf begonnen /wil je voor jezelf 
beginnen? Waar sta je nu en hoe succesvol ben je? 

3e sessie WHY, HOW, WHAT 
Hoe ga jij je focus creëren, je targets stellen en halen? Wat is je 
verdien model? 

4e sessie JUST DO IT 
Presenteer je onderneming, krijg 360 feedback van andere 
ondernemers.  

5e sessie MEASSURE 
Actie plan maken. 

6e sessie SUCCES 
Terugkomsessie. 
 

Groeidoelstelling halen? Gerichte kennis opdoen? Van ZZP-er naar Ondernemer? 
Gebruik maken van kennis anderen? Focus creëren? Tijd voor de volgende stap? 

Meld je aan!  

De grootte van de groep bedraagt minimaal 4 en 
maximaal 10 deelnemers. Investering €2450,- voor 
gehele programma. Het goede nieuws is: de belasting 
helpt je daarbij. Want al die investeringen kun je 
aftrekken als bedrijfskosten. Mits je genoeg omzet 
maakt. 

Wil je meer informatie over dit groeiprogramma? Neem dan even contact met ons op 
via info@talentdrivers.nl of bel 06-300 11 11 1 
 

Diverse startdata in Mei en Juni, locatie omgeving Den Bosch en Breda. 

 

       Directe winst :  

• Inzicht in je eigen 
kwaliteiten en valkuilen 
middels 
geaccrediteerde 
persoonlijkheids test 
t.w.v. €750,-. 

• Deelname aan een 
ondernemersnetwerk 
met groeiondernemers. 

• Opdoen van kennis en  
business vaardigheden. 

• Maatwerk coaching en 
workshops over 
onderwerpen die jou 
bezighouden 

• Focus; dus meer omzet 
én meer tijd. 

 

Investeer in het 
belangrijkste: jezelf 

De belangrijkste asset of 
grondstof in je bedrijf? Dat 
ben jij zelf. Met al je 
slimheid, ervaring, kennis en 
vakmanschap. Wil je groeien 
met je bedrijf? 
 
Dan moet je dus investeren 
in jezelf! 

 


