
ONDERNEMEN

LEREN MET EN VAN ELKAAR

‘Ondernemen is
een reis’
De Rabobank Ondernemers Academie (ROA),
Rabobank ’s-Hertogenbosch e.O. en bureau
OranjeMund ontwikkelden een verdiepend
‘Actie-programma‘ voor groei-ondernemers.
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R abobank Ondernemers Academie heeft
samen met OranjeMund het Rabo
Action Board voor groei bij onderne-
mers ontwikkeld. In een traject van 6

maanden is gekeken naar de individuele
hulpvragen en uitdagingen van ondernemers. In
maart was de afronding van deze module, van
bijeenkomsten die werden gepresenteerd en
ervaren als een reis door ondernemersland.
Henk Dijkstra en Ria vd Pol, accountmanagers
bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken
en OranjeMund, begeleidden de bijeenkomst
waarbij met een interactieve sessie de balans
werd opgemaakt. ‘Het programma is voor
deelnemers dusdanig ontwikkeld, om maximaal
te kunnen leren van en met elkaar’, vertelt Henk.
‘Ons doel is ondernemers sterker te maken en te
helpen groeien. Daarvoor hebben we alle
ervaringen tijdens de reis, gedeeld om de lessen
zichtbaar te maken en ook daar weer zoveel
mogelijk van te leren en verbeteren.

 

GROEIAMBITIES Het treffen is een
praktisch vervolg op de leerprogramma’s van de
Rabobank Ondernemers Academie. Zo brengen
we met maatwerk de betrokkenheid van onze
bank in de praktijk. Het draait om het opfrissen,
uitbreiden van kennis én leren met elkaar. Met
een 20-tal ondernemers, met name MKB’ers,
zijn we destijds aan de hand van een aantal
thema’s aan de slag gegaan. Het Rabobank
Action Board programma komt daarna in actie
en start met het door een online bedrijfskundig
assessment of scan. Daarmee worden de
zakelijke kracht en kansen per deelnemer
inzichtelijk gemaakt. Samen hebben we de
groeiambities geconcretiseerd en vertaald in
praktische 'next steps, voor de komende 6
maanden'. OranjeMund heeft ons een half jaar
begeleid bij het vervolg in de praktijk. De scan
gaf meer verdieping en formuleerde passende
acties voor de deelnemers die de verdiepings-
slag wilden maken. Als bank leveren we zo een
belangrijke toegevoegde waarde.’ 



In maart werd een

intensief traject afgesloten

waarin ondernemers met

en van elkaar leerden. 

VERVOLG
Het Rabo Action Board

krijgt zeer waarschijn-

lijk een vervolg. Deel-

nemende ondernemers

hebben namelijk na-

drukkelijk aangegeven

het delen van vraag-

stukken in een

vertrouwelijke omge-

ving als waardevol te

ervaren. Op dit

moment werken de

verschillende partners

aan een conceptpro-

gramma met een

mogelijke start ná de

zomer. Ondernemers

die willen deelnemen

wordt een bijdrage

gevraagd. Wilt u meer

weten? Neem contact

op met uw

accountmanager via

(073) 699 55 00.

KWETSBAARHEID Robert van Laren van
OranjeMund: ‘We helpen ondernemers met het
Rabo Action Board programma er uit te halen
wat erin zit, waardoor ze sterker worden.
Samenwerkend met de beste adviseurs: andere
deelnemende ondernemers. Het potentieel is
groot. Uit de intensieve en waardevolle
samenwerking met de Rabobank hebben we
goede stappen gezet. Met de scan hebben we
een goed beeld gekregen waar de ondernemers
staan. We brengen alles in kaart behalve geld,
daar is de Rabobank beter in. We helpen,
houden contact en bellen over hulpvragen.
Ondernemen is een reis en daarbij hoort een
gedegen reisplan. Het vraagt ook wat aan de
deelnemers, mat name kwetsbaarheid durven
tonen, laten zien waar je zwaktes liggen om juist
dat te verbeteren. De reis is de bestemming,
stilstaan is geen optie. De uitdaging is meer áán
dan in je bedrijf werken. Samen hebben we daar
belangrijke stappen gezet.’ 

ONAFHANKELIJK Gerard Valenteijn, heeft
een bedrijf in kachels en haarden. ‘Het initiatief
van mijn bank past me precies. Ik had teveel
petten op. Baas, plannen, inkopen en verkopen,
het groeide me boven het hoofd en dat is nu
beter ingericht. Ook was er door de hoge inkoop
een cashflow probleem. Ook dat is opgelost. Het
gaat nu veel beter.’ Arjan Gras eigenaar van
communicatiebureau Gras: ‘Dit kwam precies
op tijd. Ik zat in dubio. Door mijn vele
interim-werk voelde ik me niet meer echt
ondernemer. Het klankborden heeft me echt
weer op weg geholpen. Ik heb mijn werk als
interimmer opgezegd en vaar weer mijn eigen
koers, dat gaat goed en voelt veel beter. Van het
comfort van een vast inkomen naar het echte
ondernemen. Vrijheid en onafhankelijkheid. Het
contact met de Rabobank kwam op het juiste
moment. Ik ben goed geholpen, door iedereen.
Normaal ga je gewoon maar door, nu denk je
even na. Dat brengt je verder.’


