
Michiel Muller  
Serieondernemer van o.a.
Tango en Route Mobiel

Les McKeown  
Serieondernemer uit de VS 

Prof. Dr. Cor Molenaar  
Hoogleraar E-marketing

Marianne Sturman 
Beste vrouwelijke ondernemer
van het jaar 2010

Prof. Dr. Roy Thurik  
Hoogleraar Ondernemerschap

Prof. Dr. Justin Jansen
Hoogleraar Strategy and Corporate
Entrepreneurship (RSM/EUR)
 

10 colleges in het collegejaar 2011 - 2012

Collegereeks
voor Ondernemers

Voor ondernemers met ambitie!



Erasmus Collegereeks voor Ondernemers 
Iedere ondernemer wil beter presteren dan het voorgaande jaar, maar hoe doet u dat? De 
wereld voor ondernemers verandert in razend tempo, principes die voor de recessie nog 
werkten blijken nu niet meer effectief. Met deze collegereeks voor ondernemers helpt de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) u verder met het behalen van de groeidoelstellingen 
van uw bedrijf. U krijgt naast de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap toegang tot 
praktische ervaringen van een select gezelschap topondernemers.

“Behandel je klant als het meisje met wie je 
verkering wilde”  Prof. Dr. Cor Molenaar

Wat biedt het programma u?
Bedrijven groeien aantoonbaar beter en sneller als er sprake is van een duidelijk 
toekomstbeeld. Waar liggen kansen voor ondernemers en wat zijn de beste inzichten om 
duurzaam te groeien? De nadruk bij de collegereeks ligt op het delen van inzichten, met 
een focus op vooruitgang en succes. De collegereeks biedt u onverwachte ontmoetingen 
in een sfeer van vertrouwen en ambitie, met ondernemers die grip hebben en willen 
houden over hun zakelijke en persoonlijke toekomst.
 
Het programma bestaat uit tien colleges die elk een ander vraagstuk behandelen (zie 
Thema’s). Elk college wordt ingeleid door de sprekers, waarna wordt overgegaan tot een 
dialoog met de ondernemers. Deze collegereeks biedt u een uitstekende kans om 
verschillende groeistrategieën te ontdekken en na te denken over de beste stappen om 
uw bedrijf naar het volgende niveau te brengen.

Thema’s Collegereeks
De collegereeks bestaat uit twee series van vijf colleges. Het eerste college is in september 
2011, zie pagina 3. Het tweede deel van de collegereeks start in februari 2012. Bij het 
tweede deel van de collegereeks wordt ingespeeld op de actualiteiten en wordt er 
rekening gehouden met de wensen van de deelnemers bij het samenstellen van het 
programma.

Bij boeking van collegereeks deel 1 (5 colleges) ontvangt u de onderstaande inspirerende 
boeken van onze sprekers. 
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GRATIS BOEK Michiel Muller

   Leren van het succes en het falen van ervaren ondernemers
   Opdoen van toepasbare kennis
   Het verkrijgen van scherpe en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap
   Het scherpstellen en delen van uw doelstellingen met collega 
   ondernemers
   Een unieke combinatie van wetenschappers, groei-ondernemers 
   en professionals om uw vragen te beantwoorden

   Succesvol ondernemen
   Sales & Acquisitie
   Strategie & Business Modeling
   E-Marketing & Social Media
   Medewerkers & Partnerships

   Innovatief ondernemen 
   Het nieuwe ondernemen
   Marketing voor groei
   Financiën en financiering 
   Ondernemend leiderschap 

“The race is to get to a sustainable 
profitable market” Les McKeown 

In “Michiel Muller - Ervaringen 
van een serial entrepreneur” 
geeft Muller aan de hand van 
zijn eigen ervaringen en cases 
zijn visie op ondernemerschap 
en vele tips. Dit boek geeft u 
kennis en ervaringen die je 
niet uit theoretische manage- 
mentboeken haalt. 

GRATIS BOEK Les McKeown  
Les McKeown presenteert in 
“Predictable Success”  de na- 
tuurlijke fases van elke 
organisatie, divisie, team, of 
project. Met zijn ervaring als 
serieondernemer van maar 
liefst 40 bedrijven, laat hij u de 
weg zien naar succes en groei 
van uw organisatie. 

voor Ondernemers
             Collegereeks 

Doelstelling collegereeks



De opening van de Erasmus Collegereeks op 20 september wordt verzorgd door 
voormalig onderneemster en huidig bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit, 
Pauline van der Meer Mohr. Zij spreekt tijdens de opening over ambitieus onder- 
nemerschap en de kansen voor samenwerking tussen ondernemers en de universiteit.    

"Een business model is tegenwoordig snel 
verouderd. De strategische horizon is korter 

geworden."
Camilla van den Boom

Michiel Muller  
Serieondernemer van o.a. 
Tango en Route Mobiel

Les McKeown  
Serieondernemer van 40
bedrijven en auteur

Prof. Dr. Roy Thurik  
Hoogleraar Ondernemerschap

College 1 
De weg naar succes
20 september

Effectieve verkoop is van vitaal 
belang voor uw onderneming: 
zonder verkoop is er geen omzet. U 
staat daarin centraal, want u moet 
het product of de dienst verkopen 
aan klanten, partners en mede- 
werkers. In dit college krijgt u 
inzichten en handvaten op het 
gebied van sales en account 
management, waarmee u uw 
verkoop effectief kunt organiseren 
en een succesvol commercieel 
netwerk op kunt bouwen. Dit 
college wordt verzorgt i.s.m. ISAM, 
Instituut voor Sales en Account- 
management. 

College 3 
Strategie en Business Modeling
17 november
Trends en marktontwikkelingen 
volgen elkaar in hoog tempo op en 
externe factoren brengen steeds 
complexere vraagstukken met zich 
mee. Het wijzigen van de koers van 
een onderneming wordt daarmee 
ingrijpender. Daarom is het van 
belang om het huidige business 
model regelmatig te toetsen door er 
alternatieve scenario’s op los te 
laten. In dit college bieden de 
sprekers u de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
strategisch management en tools 
om nieuwe business modellen te 
ontwerpen en te implementeren.    

Een goed uitgekiende e-marketing- 
strategie kan sterk bijdragen aan de 
groei van uw onderneming. Toch 
laten ondernemers veel kansen 
liggen op digitaal gebied. Cor 
Molenaar is de autoriteit  op dit 
onderwerp en bespreekt welke 
mogelijkheden het internet u biedt 
voor het positioneren van uw 
bedrijf en producten. Verder ver- 
tellen twee topondernemers uit 
ervaring, hoe u internet strategisch 
en optimaal in kunt zetten om uw 
doelstellingen te behalen. De 
sprekers delen hun visie op de 
digitale toekomst; wat is na social 
media de volgende ontwikkeling?        

College 5
Medewerkers en Partnerships  
10 januari

Harald Swinkels 
Directeur en oprichter van de 
Nederlandse Energie Maatschappij

Prof. Dr. Willem Verbeeke 
Bijzonder Hoogleraar Sales en
Accountmanagement 
(ISAM/EUR)

Loek Worm 
Commercieel Directeur Instituut
voor Sales en Account-
management (ISAM/EUR)

Camilla van den Boom
COO en oprichter 
Business Models Inc.

Pieter van Osch 
Ondernemer, groeiadviseur
en partner van groeigoeroe
Verne Harnish

Prof. Dr. Justin Jansen 
Professor of Strategy and 
Corporate Entrepreneurship 
(RSM/EUR)

Pieter Zwart 
Directeur en oprichter 
Coolblue

Prof. Dr. Cor Molenaar  
Buitengewoon Hoogleraar
E-Marketing & Distance 
Selling (EUR)

Robert Leefmans 
Directeur en oprichter 
Mangrove 

Thomas Blekman
Docent Corporate Effectuation 
& Strategy RSM & partner
De Beukelaar Groep

Dr. Daantje Derks 
Ass. Prof. ‘Work & Organi-
zational Psychology’ (EUR) 
 
Huib Broekhuis 
Directeur VDS ‘Improving work 
life and job performance’

Collegereeks Deel I  September 2011 - Januari 2012 

College 2
Sales en acquisitie
12 oktober 

College 4
E-Marketing en Social Media
7 december
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Hoe groot uw onderneming ook is, 
uw voornaamste doel is om er een 
stabiele, groeiende en winstge- 
vende organisatie van te maken. 
Prof. Dr. Roy Thurik leidt het college 
in vanuit de wetenschap, door te 
vertellen over ondernemerschap en 
creativiteit. Vanuit de praktijk laten 
serieondernemers Michiel Muller en 
Les McKeown zien welke vaardig- 
heden en kennis u nu nodig heeft 
om in de verschillende fases van uw 
onderneming succesvol te zijn.

Als ondernemer is het een uitdag-
ing om de kracht van mensen 
optimaal te benutten, om geza- 
menlijk naar een overkoepelende 
doelstelling te werken. Aantrekke- 
lijk werkgeverschap en het creëren 
van een goede organisatiecultuur 
zijn cruciaal om uw bedrijf naar het 
volgende stadium te brengen. Hoe 
kunt u waarden, gedrag en houdin-
gen be�nvloeden zodat u uw 
werknemers en externe partijen 
kunt committeren aan uw orga- 
nisatie? Dit college wordt verzorgt 
i.s.m. Erasmus Academie, instituut 
voor postacademisch onderwijs van 
de Erasmus Universiteit. 



Bezoek ons ondernemersplatform www.getstarted.nl met o.a. One Minute Education. 

 Verne Harnish 
 (Dé internationale groeigoeroe)

               Niklas Zennström 
      (Oprichter Skype)

 Nick Clegg 
 (Deputy Prime Minister UK)

                               Doug Richards 
      (Dragon’s Den UK / investeerder)

 Geoff Smart 
 (CEO SMART)

                    Dr. Alex Osterwalder 
        (Internationaal business model goeroe)

 Rachel Elnaugh  
 (Dragon’s Den UK / Serieondernemer)

De Collegereeks is een initiatief van

Praktische informatie Collegereeks Deel I

Data    20 september
   12 oktober
   17 november 
   7 december 
   10 januari

Tijd   16.00 tot 19.00u

Kosten   Collegereeks Deel I, 5 colleges            €665,- p.p. 
   Enkel college              €169,- p.p.

Locatie   Erasmus Universiteit Rotterdam
   Burg. Oudlaan 50, T06–20
   3062 PA Rotterdam

Aanmelden  Via de website van het ondernemerscentrum HOPE   
   Entrepreneurship www.collegereeks.nl   

Contact info  HOPE Entrepreneurship
   Tel: 010 408 1971
   Email: collegereeks@hope.eur.nl

Certificaat  Deelnemers van Collegereeks Deel I (5 colleges)
   ontvangen het certificaat van deelname van de 
   Erasmus Universiteit Rotterdam

Contactpersonen Hendrik Halbe - Directeur HOPE
   Joris Blankers - Erasmus Ondernemerstafel
   
   Na de colleges bieden we de mogelijkheid om de kennis van de 
   colleges te bespreken aan de Erasmus Ondernemerstafel.

Over HOPE
De  collegereeks is een initiatief van het Holland Program on Entrepreneurship (HOPE), 
vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam. HOPE is het toonaangevende kenniscentrum 
op het gebied van ondernemerschap en is verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Leiden. Op de website 
www.eur.nl/hope vindt u meer informatie over onze diensten en over andere 
evenementen die voor ondernemers worden georganiseerd. 
    
In de afgelopen jaren mochten wij o.a. de volgende inspirerende sprekers ontvangen. 
 

Bedrijvenpartners 


