Waarom MKB Forum?
MKB Forum helpt beginnende en ervaren
MKB-ondernemers om hun bedrijf naar
een hoger plan te tillen met praktijkgerichte
en op maat gemaakte workshops en
trainingen. Deze sluiten aan op de specifieke
kennisbehoeften van ondernemers.
Alle docenten zijn inspirerende ondernemers
en autoriteit op hun vakgebied.
MKB Forum staat garant voor hoge kwaliteit
en tevreden deelnemers.
Wij bieden de MKB Forum-programma’s ook
‘incompany’ aan. Al vanaf 5 personen volgt
u de workshops samen met uw collega’s en
medewerkers in uw eigen bedrijf.

Blijf op de hoogte van ons
programma-aanbod!
Het programma bestaat uit de categorieën:
• Bedrijfsstrategie
• Leiderschap & Management
• Financiële Bedrijfsvoering
U kunt de brochures ook downloaden op
onze website. Het aanbod breidt continu uit.

Over MKB Forum
Irene van der Zwan
Oprichter en
opleidingsadviseur
MKB Forum

Voorjaarsprogramma 2017
Ik ben Irene van der Zwan, oprichter van
MKB Forum, en heb jarenlange ervaring in
het ontwikkelen van opleidingsbehoeften
naar praktische trainingen en workshops.
Ik ben zelf ondernemer en weet uit eigen
ervaring dat focus tot resultaat leidt.

Financiële Bedrijfsvoering

Wilt u als MKB-ondernemer slagen en
succesvol zijn? Schrijf u dan in voor de
praktische workshops en trainingen van
MKB Forum en laat ook uw bedrijf, uzelf en
uw medewerkers verder groeien.
De docenten zijn vakexperts en bovendien
zelf ook ondernemer. U krijgt waardevolle
inzichten en vaardigheden, waar u meteen
de volgende dag mee aan de slag kunt.
Bovendien wisselt u ervaringen met de
andere cursisten/ondernemers uit.

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief
en blijf zo op de hoogte van de nieuwste
opleidingen.

Kwaliteit en tevredenheid staan bij ons hoog
in het vaandel. Elke deelnemer gaat naar
huis met een concreet op maat gemaakt
plan en een certificaat als bewijs van
succesvolle deelname.

Kijk op www.mkbforumenzo.nl of op de
LinkedIn-, Twitter- en Facebookpagina
van MKB Forum.

Heeft u vragen of specifieke
opleidingsbehoeften? Mail naar
info@mkbforumenzo.nl of bel: 06-48088846.

Wilt u zich direct inschrijven voor een opleiding? Ga naar www.mkbforumenzo.nl.

MKB Forum, het opleidingsinstituut
voor ondernemers!
Telefoon: 06-48088846
E-mail: info@mkbforumenzo.nl
www.mkbforumenzo.nl

Voor MKB-ondernemers die
de lat hoger willen leggen!
Scherp uw bedrijfsstrategie aan
Verbeter uw persoonlijke vaardigheden
Optimaliseer uw bedrijfsvoering

Bekijk ons volledige programma-aanbod op www.mkbforumenzo.nl

Meer grip op uw
Debiteurenbeheer

Optimale Bedrijfsfinancieringvormen
voor MKB-ondernemers

Workshop

Workshop

Uw debiteuren betalen te laat; welke risico’s loopt u en wat kunt u hieraan doen?
Jaarlijks gaan duizenden bedrijven
failliet door problemen met debiteuren.
Gemiddeld 'lekt' 5% van de omzet van
bedrijven weg omdat zaken rond het
debiteurenbeheer niet efficiënt geregeld
zijn. Naarmate het bedrijf groeit neemt ook
de aandacht voor debiteurenbeheer toe:
iedere investering daarin wordt meestal in
veelvoud terugverdiend. Kortom: het loont
zeer om hier als ondernemer aandacht aan
te besteden.
Tijdens deze praktische workshop leert u
onder andere:
•	Welke risico’s uw bedrijf loopt en hoe u
daar grip op houdt;
•	Hoe u op tijd of nog sneller wordt betaald;
•	Hoe u omgaat met tegenwerpingen als
debiteuren niet of minder willen betalen;
•	Wat de mogelijkheden zijn als een
debiteur helemaal niet wil betalen en
•	Hoe u taken van debiteurenbeheer kunt
uitbesteden en managen.
U hoort alle ins en outs van kredietrisico,
wet- en regelgeving, algemene
voorwaarden, facturatie, communicatie,
mediation, minnelijke en gerechtelijke
incasso’s. U gaat naar huis met uw
debiteurenbeleid op één A4!
Docent André de Bruin is een bevlogen
creditmanager met ervaring bij diverse
bedrijven en overheden. Tegenwoordig
zijn de rollen omgedraaid en is hij eigenaar
van de vestiging Amsterdam van Straetus
Incasso.

Alle deelnemers kunnen gebruik maken van
een gratis debiteurenscan!

Gratis QuickScan van uw
algemene voorwaarden, factuur
en standaardcontract.
Door deel te nemen aan deze workshop
scoort u ook vele punten bij uw accountant,
bank en andere financiers!

Docent

: André de Bruin,
eigenaar vestiging Amsterdam
van Straetus Incasso

Datum

: dinsdag 7 maart 2017

Tijd

: 15.00 - 21.00 uur

Locatie

: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost

Prijs

: € 325,- excl. btw

Speciale korting voor BNI leden en
relaties van Straetus Incasso:
€ 250,- excl. btw

Bestemd voor: ondernemers en financieel directeuren verantwoordelijk voor
debiteurenbeheer van een MKB-organisatie.
Interesse? Kijk voor het volledige programma op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

U wilt als ondernemer zo efficiënt mogelijk geld lenen, hoe doet u dat?
Waarom zou u uw geld anders inkopen
dan uw kantoorartikelen? Kom naar deze
workshop, maak een QuickScan van uw
huidige financieringstructuur en hoor wat de
meest efficiënte financieringsmogelijkheden
zijn voor uw MKB-organisatie.
U wilt als ondernemer zo efficiënt mogelijk
geld lenen; hoe doet u dat? Traditioneel
naar de bank gaan voor een zakelijke lening
of wat zijn de alternatieven zoals huren,
leasing, factoring of crowdfunding? Wat
zijn de voor- en nadelen van de diverse
financieringsvormen?
Heeft u als ondernemer te maken met
een of meer van de volgende financiële
vraagstukken:
•	Loopt uw zakelijke lening bij uw bank
binnenkort af?
•	Zoekt u financieringsmogelijkheden voor
nieuwe investeringen? of
•	Wilt u weten of uw bedrijfsfinanciering nog
past bij uw huidige bedrijfsgrootte?
Dan is deze workshop een must voor u!

Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter
Kamer van Koophandel:

“

Ondernemers kiezen vooral voor traditionele
vormen en als die spaak lopen, haken de
meeste ondernemers af in hun zoektocht
naar geld. Door onbekendheid worden
nieuwe financieringsmogelijkheden nog
nauwelijks gebruikt. Dat blijkt uit het
eerste, grote onderzoek van de Kamer van
Koophandel naar de financieringsbehoefte
van ondernemers.

”

Docenten : Drs. Frank Schoorl AA RB,
Schoorl & Partners en
Drs. Marco Tetteroo MBA,
Finance Partners
Datum

: dinsdag 7 februari 2017

De docenten Marco Tetteroo en Frank Schoorl
zijn vakexperts met jarenlange ervaring in de
bankensector c.q. accountancy. Zij kennen de
klappen van de zweep en geven u waardevolle
inzichten en adviezen.

Tijd

: 14.00 - 17.00 uur

Locatie

: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost

Tijdens de workshop krijgt u een
compleet overzicht van nieuwe en oude
financieringsmogelijkheden. U leert
daarnaast beter uw balans te lezen, uw
werkkapitaal te beoordelen en prognoses
te doorgronden.

Prijs

: € 250,- excl. btw

Speciale BNI-prijs en relaties van
Schoorl & Partners en Finance partners:
€ 195,- excl. btw

Bestemd voor: ondernemers en financieel directeuren die behoefte hebben aan deskundig
advies op het gebied van bestaande en nieuwe financieringsmogelijkheden van hun
organisatie.
Interesse? Kijk voor het volledige programma op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

