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.

Leiderschap en Management

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

Het nieuwe Arbeids- en Ontslagrecht

Groeien als ondernemer
en leidinggevende

Workshop

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingegaan en wat zijn de feiten voor u
als ondernemer?! Behaal meer rendement en voorkom problemen door een goed
personeelsbeleid en dossieropbouw voor uw MKB onderneming!
Wist u dat de kantonrechter vóór 1 juli 2015
80 à 90% van de arbeidsovereenkomsten
ontbond en na de invoering van de nieuwe
Ontslagwet per 1 juli 2015 nog maar 50%?

•	Welke data legt u vast en hoe monitort
u dat periodiek?
•	Wat levert een goed personeelsbeleid
concreet aan bedrijfsrendement op?

De voornaamste reden van deze afname is
het feit dat ondernemingen vaak geen goed
personeelsdossier hebben opgebouwd van
disfunctionerende medewerkers.

U gaat naar huis met een modelbrief voor
een verbetertraject en een HR quick
scan voor een sterkte/zwakte analyse van
uw HR beleid.

In deze workshop krijgt u praktische
handreikingen van een deskundige
arbeidsrecht advocaat met veel ervaring
van het nieuwe ontslagrecht. Tevens
hoort u van een ervaren HR-expert
wat goed personeelsbeleid volgens
het nieuwe Arbeidsrecht concreet aan
bedrijfsrendement oplevert.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:
•	Hoe dient een goed personeelsdossier
eruit te zien onder de nieuwe
Wet Werk (WWZ) en Zekerheid?
•	Hoe legt u disfunctioneren en de grijze
gevallen vast?
•	Wat is uw positie als ondernemer c.q.
leidinggevende als er geen dossier is en
hoe kunt u dat alsnog opbouwen?
•	Hoeveel waarschuwingen moet u geven
voordat u overgaat tot ontslag en hoe
lang blijven die van kracht?
•	Hoe vertaalt u de feiten van de nieuwe
WWZ naar uw eigen personeelsdossier?

Docenten : M
 r. Irene Francken-van der Ven,
arbeidsrechtadvocate van
L&A Advocaten en
B
 erend van Berkel,
HR-expert en eigenaar van HAES
Datum

: donderdag 26 januari 2017

Tijd

: 14.00 - 18.00 uur
inclusief koffie en thee

Locatie

: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost

Prijs

: € 295,- excl. btw

Speciale BNI-prijs en voor relaties van
L&A Advocaten en HAES:
€ 195,- excl. btw

Bestemd voor MKB-ondernemers die de feiten willen weten van de nieuwe wet Werk en Zekerheid
die per 1 juli 2015 is ingegaan. Enerzijds om te weten hoe u een dossier opbouwt bij
disfunctionerende medewerkers, anderzijds om een goed personeelsdossier te hebben in het
kader van een goed HR-beleid om daardoor meer rendement te halen uit uw medewerkers.
Interesse? Kijk voor meer informatie op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

Als ondernemer doet u het liefst alles zelf, maar dat lukt niet meer als uw bedrijf groter groeit.
In welke fase zit uw MKB-bedrijf nu en in de nabije toekomst en wat betekent dit voor u als
leidinggevende? Welke taken blijft u zelf doen en welke taken delegeert u, zonder dat u grip verliest?
Workshop 1

Groei & ontwikkeling van uw bedrijf: wat heeft
u nodig om gezond door te groeien?
Uw bedrijf groeit. U bent naast uw huidige business ook nieuwe initiatieven aan het opzetten die
succesvol zijn. U heeft het druk, té druk, er moet
iets gebeuren. U wilt voorkomen dat u het straks
niet meer aan kunt of dat uw medewerkers het
plezier in hun werk verliezen. Wat is de volgende
stap?
Dan ben u toe aan deze workshop!
Ontdek in welke groeifase u zit met uw bedrijf en
wat dit vraagt van uw leiderschap.
•
Past deze fase bij uw natuurlijke leiderschapsstijl en waar loopt u tegenaan?
•
Hoe zet u uw medewerkers optimaal in om
uw groeiplannen te realiseren?
•
Welke aanvullende capaciteiten hebben u en
uw medewerkers nodig om te groeien?
Door de interessante theorie en de diverse oefeningen krijgt u inzicht in de eigen organisatie en doet
u aan zelfreflectie.
Docent: Jacobien Geuze van Groeikracht en strategisch coachen
Datum: donderdag 2 februari 2017

Workshop 2

Leidinggeven in de praktijk: tools om de
talenten van uzelf en uw medewerkers te
ontwikkelen
U leert hoe u de prestaties en groeimogelĳkheden
van uzelf en uw medewerkers in
kaart brengt. U krijgt de methodiek en gaat oefenen met onder andere:

•
•
•

De STAR-methode
Kernkwaliteiten en kwadranten
De Roos van Leary

Tot slot leert u hoe u feedback geeft vanuit kracht
en hoe u de talenten van uw
medewerkers verder ontwikkelt.
Docent: Annemieke Jansen van Pulse4Change
Datum: dinsdag 14 februari 2017

Docent

: Jacobien Geuze en
Annemieke Jansen

Tijd

: beide workshops zijn van
15.00 - 21.00 uur,
inclusief koffie, thee en diner

Locatie

: Grand Café ZO
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam Zuidoost

Prijs

: € 595,- excl. btw voor deze
tweedaagse workshop
€ 325,- excl. btw per
afzonderlijke workshop

Speciale BNI-prijs:
€ 495,- excl. btw of
€ 250,- excl. btw per afzonderlijke workshop

Bestemd voor MKB-ondernemers en de verantwoordelijken voor personeelsbeleid
die te maken hebben met veranderingen in hun organisatie of die hun
personeelsbeleid willen optimaliseren en professionaliseren.
Interesse? Kijk voor meer informatie op de website www.mkbforumenzo.nl en schrijf u in!

