
 

 

 

Als ondernemer bouw je elke dag met hart en ziel aan je eigen onderneming. Nieuwe vragen uit 

de markt, bewegingen in de organisatie en de veranderde tijdgeest stellen je daarbij steeds 

weer voor nieuwe uitdagingen en dilemma's. Hoe speel je in op deze ontwikkelingen? Hoe doe 

je recht aan je eigen idealen? En wat betekent dit voor je dagelijkse operatie? Toch lukt veel 

ondernemers niet om regelmatig echte aandacht te geven aan deze thema's. En dat terwijl dit 

essentieel is om je onderneming te ontwikkelen en sterker te maken voor de toekomst.  

 

Speciaal voor Friese ondernemers die hun bedrijf echt een stap verder willen brengen, 

organiseren wij de course Coherent Ondernemen. Een course die helpt om stil te staan bij 

thema's als continuïteit, innovatie en duurzaamheid, waarin je een nieuw licht werpt op je 

eigen ondernemerschap en je kunt laten inspireren door andere ondernemers.  

 

 

In de course Coherent Ondernemen werk je samen 

met andere ondernemers uit de regio aan meer 

bewustwording op  jouw onderneming. Hoe 

functioneert je bedrijf? Welke doelen streef je na? 

Welke rol neem je in en wat zijn de thema's die je 

aandacht vragen?  

 

In vier sessies ga je samen met je groepsgenoten met 

deze fundamentele vragen aan de slag. Even weg uit 

de waan van de dag help je elkaar om vanuit een 

helicopterview naar je onderneming te kijken, hierin 

de belangrijkste opgaven bloot te leggen en te 

werken aan je eigen ontwikkeling.   

 

PROGRAMMA 

Sessie 1 | Een integraal perspectief op ondernemen 

Het programma start met een kennismaking met 

Coherence, een gedachtengoed waarmee je alle 

aspecten van een onderneming kunt ordenen en 

overzichtelijk in beeld kunt brengen. Je leert hoe 

Coherence werkt als een krachtig raamwerk,  

 

 

waarmee je inzicht en overzicht creëert en ingangen 

vindt voor effectieve ontwikkeling.  

 

We maken daarbij meteen de vertaalslag naar jouw 

eigen praktijk. We staan stil bij de impuls achter jouw 

ondernemerschap en de waarde die je daarmee 

creëert voor je klanten. Waarom ben je jouw 

onderneming begonnen? Hoe kijk je naar de 

toekomst? Waar zit jouw drive en welke impact wil je 

hebben? 
 

Sessie 2 | Mijn hele onderneming in beeld 

In sessie 2 duiken we nog iets dieper in de praktijk van 

je bedrijf. We kijken naar 'hoe het werkt' in jouw 

onderneming en naar de resultaten die je behaalt. We 

brengen je businessmodel in beeld, kijken hoe de 

operatie functioneert en zien welke vraagstukken 

hier spelen. Ook gaan we in op de sturing van je 

onderneming. We zoomen in op de visie en het 

onderscheidend vermogen, staan stil bij het 

leiderschap en kijken naar de strategische keuzen die 

je maakt.  
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Sessie 3 | Ik als ondernemer 

De derde sessie draait om jou als ondernemer. Jij 

bent immers de dragende kracht achter de waarde 

die je creëert voor je klanten en de ambities die je 

met je onderneming wilt realiseren.  

 

We kijken daarbij vooral naar wat jou als ondernemer 

typeert. Heb je een sterke koopmansgeest of ben je 

iemand die kan inspireren en groot kan denken? Ben 

je een visionair met gevoel voor de tijdgeest of ben je 

een echte vakman die staat voor z'n vak en de 

kwaliteit die hij levert?  

 

Met oefeningen en theorie werp je een nieuw licht op 

je krachten en kwaliteiten en leer je wat dit zegt over 

bijvoorbeeld ondernemerschap, samenwerking en 

innovatiekracht.  

 

Ook staan we deze sessie stil bij wat je belangrijk 

vindt en welke waarden je daarbij hoog in het vaandel 

hebt. Hiermee word je je bewust van de eigen kleur 

van jouw onderneming en hoe de waarden als 

verbindend werken voor jezelf, je klanten en je 

medewerkers.  

 

Sessie 4 | Richting aan ontwikkeling 

In de vierde sessie brengen we de inzichten uit de 

voorgaande sessies samen tot een integraal beeld. 

Door de perspectieven over je onderneming en je 

eigen rol daarin met elkaar te verbinden, geef je 

scherpte aan je doelen en zie je wat nodig is om deze 

daadwerkelijk te realiseren. Dit geeft je concrete 

handvatten voor het vaststellen van je strategische 

speerpunten, richting voor verdere ontwikkeling en 

versterking van je eigen leiderschap.   

 

AANPAK 

Vier inspirerende bijeenkomsten 

Je komt vier keer met je groep bij elkaar. Twee 

trainers vergroten je kennis met theorie, zorgen voor 

een constructieve dialoog en begeleiden je bij de 

uitvoering van de praktijkopdrachten. Door de kleine 

groep is er veel ruimte voor het delen van ervaringen 

uit de eigen praktijk. Dit maakt dat je veel kunt leren 

van de mede-ondernemers in de groep.  

 

Opdrachten in de praktijk 

Naast de sessies werk je een aantal praktijk-

opdrachten uit, waarmee je stap voor stap je hele 

onderneming integraal in beeld brengt. Je doet dit 

samen met één van je medecursisten, zodat je met 

elkaar kunt meedenken en je eigen inzichten verder 

kunt aanscherpen.  

 

Studiemateriaal 

Je ontvangt een werkboek met hierin de theoretische 

achtergronden bij de course en opdrachten die je 

uitwerkt voor je eigen onderneming.  

 
Resultaat en opbrengst van de course 

- Je ontwikkelt meer bewustzijn op hoe je 

onderneming functioneert en welke interne en 

externe ontwikkelingen van invloed zijn. 

- Je hebt inzicht in de belangrijkste vraagstukken, 

kansen en dilemma's waar je op korte termijn 

mee aan de slag kunt. 

- Je legt een basis voor verdere ontwikkeling van 

je onderneming en je eigen leider- en 

ondernemerschap. 

 

Voor een goede verankering van de inzichten word je 

na de course uitgenodigd voor een individueel 

gesprek met één van de trainers. Hierin kijken we 

welk van de aspecten die in de course naar boven zijn 

gekomen de meeste aandacht vragen en hoe je 

mogelijke vervolgstappen verder kunt vormgeven.  

 

PRAKTISCH 
 

Start: bij voldoende deelname 

Programma: elke 3 weken een sessie van een 

dagdeel, 4 sessies in totaal. Na afloop van de course 

bespreek je de opbrengst met één van de trainers.  

 

Locatie: Burgum 

Trainers: Judith Botman (eigenaar van House of 

Coherence uit Zeist) en Anco van der Vliet (eigenaar 

van &Uzelf uit Burgum) 

Groepsgrootte: 6-8 deelnemers 

Investering: € 1.250 excl. BTW 

 

Inschrijven: via het contactformulier op  enuzelf.nl 

of bel met Anco van der Vliet (06 533 764 56) 

 

Meer weten: kijk op coherentondernemen.nl, 

enuzelf.nl of bel met Anco van der Vliet  

 

 

 

https://www.enuzelf.nl/ondernemen/
https://coherentondernemen.nl/
https://www.enuzelf.nl/ondernemen/

