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Collegereeks V | O
ver de Collegereeks

| De waan van de dag belet veel ondernemers duurzaam te werken aan de 
toekomst van hun bedrijf.  De focus op de korte termijn zit blijvende groei van 
de organisatie vaak in de weg, terwijl die essentieel is om in turbulente tijden 
te overleven. Uw bedrijf kan een raspaard zijn, dat betekent niet dat het geen 
onderhoud en aandacht nodig heeft. 

Het Erasmus Centre for Entrepeneurship is twee jaar geleden gestart met de Collegereeks voor 
Ondernemers om u daarin te faciliteren.  Ondernemers krijgen  een unieke kans te sparren met 
top academici en succesvolle ondernemers over een breed scala aan onderwerpen. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam stelt met dit initiatief haar kennis, expertise en netwerk maandelijks 
exclusief aan u ter beschikking. De Collegereeks verrijkt u niet alleen met nieuwe inzichten; 
de bijeenkomsten bieden ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken en u te laten 
inspireren door andere ambitieuze ondernemers.

In de hoop u bij een van de colleges te ontmoeten,

Hendrik Halbe, MSc
Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship

Welkom

Keert u terug in de collegebanken?
www.collegereeks.nl



De dagvoorzitter aan het woord...
| Voor een groeiend aantal ondernemers is de Erasmus Collegereeks voor 
Ondernemers al twee jaar een meer dan goede reden om vrijwillig terug 
te keren in de collegebanken. Wie bedenkt dat zij zich daar maandelijks 
laten inspireren door vooraanstaande hoogleraren en succesvolle 
ondernemers, zal dat niet verbazen. 

Thuishaven is de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar honderdjarig bestaan 
is zij uitgegroeid tot de autoriteit op het gebied van onder andere management, 
economie en ondernemerschap, zonder haar doelstelling uit het oog te verliezen: 
het verbeteren van onderwijs voor ondernemers. De Collegereeks sluit naadloos aan 
bij die ambitie. Door dit initiatief brengt het Erasmus Centre for Entrepeneurship 
unieke praktijkervaring samen met de nieuwste academische inzichten op voor u als 
ondernemer relevante thema’s. De maandelijkse colleges worden afgesloten met een 
netwerkborrel; een ideale gelegenheid om in contact te komen en te blijven met de 
andere deelnemers en een voedingsbodem te leggen voor de verdere groei van uw 
bedrijf.   

Thomas van Zijl
Thomas van Zijl is freelance journalist, 
dagvoorzitter en als redacteur werkzaam 
bij Radio6 en BNR Nieuwsradio. Tevens 
is hij bij BNR regelmatig te horen als 
presentator van diverse programma’s, 
zoals de Klantenshow.
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Collegereeks V | Testim
onials

“Colleges zijn lekker laagdrempelig en door de interactie 
ideaal voor ondernemers uit mkb en fungeren voor mij 
ook als klankbord.”
Raymond Schijff | Directeur Status Finance

“Collegereeks is hét moment van bezinning en rust in 
het hectische bestaan van een ondernemer. Lekker even 
terug in de collegebanken. Alleen dit keer geen saaie 
stof, maar uitsluitend toegevoegde waarde krijgen in de 
vorm van topsprekers en rake ondernemerslessen!”
Allon Kijl | Oprichter ABC Legal

“Relevante onderwerpen vanuit de wetenschap, 
gecombineerd met ervaringen en inzichten van 
succesvolle ondernemers evenals de mogelijkheid om 
met collega-ondernemers over deze onderwerpen te 
discussiëren.”
Belinda Bakker | Oprichter ACTM

Testimonials
“Jarenlang colleges en workshops gevolgd, maar dit is 
waar ik naar op zoek ben. De Erasmus Collegereeks is 
inspirerend en zet aan tot denken! De thema’s zijn goed 
en concreet toepasbaar voor elke ondernemer.”
Pieter van Essen | Oprichter Essentium

“De combinatie van hoogleraren die hun theorieën 
delen én de ervaringen van bewezen ondernemers die 
hun visie geven zorgen dat je na ieder college met een 
aantal nieuwe ideeën en vol inspiratie de zaal verlaat.”
Ingrid Sloots | Oprichter Beautybookers.nl

“Door de colleges word je gedwongen om even afstand 
te nemen van de operationale zaken. Er was ruimte om 
kennis met de sprekers of andere ondernemers te delen, 
waarbij ik leuke en inspirende contacten heb opgedaan. 
Ik kan de Erasmus Collegereeks aan iedere ondernemer 
aanraden.”
Jan-Willem Kruithof | Oprichter Stagemotor.nl
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College 21 | Sales 
| Waardecreatie en de biologie van sales performance.
Wie commercieel succesvol wil zijn zal waarde moeten creëren 
en toevoegen aan klantrelaties. Het doel is om uiteindelijk een 
“knowledge broker” te worden die samen met zijn klanten 
producten en/of diensten ontwikkeld en deze verder vermarkt 
naar andere ondernemingen. Daarnaast is ook de notie dat 
mensen een biologische oriëntatie hebben al eeuwen oud. 
Recente ontwikkelingen van een onderzoeksteam onder leiding 
van prof. dr. Willem Verbeke tonen aan dat iemands genetische 
aanleg en verkoop oriëntatie met elkaar samenhangen. In 
dit college wordt duidelijk hoe u als ondernemer waarde 
kan creëren voor een succesvolle sales strategie en hoe u uw 
biologische talenten kan inzetten om uw klanten te engageren. 

Centrale Vragen

| Hoe succesvol waarde te creëren en toe te voegen in een klantrelatie?

| Hoe beïnvloed je het keuzegedrag van de klant en hoe vormt u de klant?

| Welke rol speelt biologie in succesvol ondernemerschap en 
  accountmanagement?

Prof. dr. Willem Verbeke
Hoogleraar Sales- en 
Accountmanagement

Stephan van Kruisselberge
Voormalig Vice President Marketing
TomTom

Bert Duijnstee
Duijnstee Consultancy

12 september 2013



“De markt bepaalt hoe goed je bent, 
sales is daar het bewijs van” 

John Kimmel | Parkgraaf Participaties
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College 22 | Motivatie 
| Het omgaan met tegenslagen.
Een normale dag is als ondernemer een zeldzaamheid. Vaker 
geldt: de toppen zijn hoog, de dalen diep. Himmelhoch Jauchzend, 
zum Tode betrübt. Goede ondernemers weten tegenslagen om 
te zetten in leermomenten en er kracht uit moeten putten voor 
een wederopstanding. Dat het kan bewijzen de succesnummers 
uit Silicon Valley, die stuk voor stuk failliet zijn gegaan en daar 
nu met de nodige trots op wijzen. De tegenslag is geen krasje 
op hun ziel, maar wakkerde hun bewijsdrang slechts verder 
aan. Ook voor u geldt dat malheur de moraal niet mag breken. 
Motivatie is essentieel om op te krabbelen en verder te gaan. 
Daar bent u niet alleen als ondernemer bij gebaat, maar ook als 
leider van het team dat u aanstuurt.

Centrale Vragen

| Hoe te reageren op tegenslagen?

| Hoe zorgt u ervoor dat u uw motivatie hoog houdt ondanks tegenslagen?

| Hoe motiveert u uw team op een dusdanige manier dat zij tegenslagen 
  omzetten in successen?

Prof. dr. John Rijsman
Professor Sociale Psychologie

Bas Resink
Oprichter Salestalent Nederland

Leonard Freeke
Oprichter Oggu en 

the Real Soda Company

17 oktober 2013
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Onderwerpen 
College 21 | Sales
Een essentieel onderdeel van elke organisatie, want 
zonder verkoop geen bestaansrecht. Hoe creëert u 
waarde in de relatie met de klant en hoe vormt u de 
klant? Welke inzichten vanuit de biologie kunnen u van 
pas komen bij de verkooporiëntatie?

College 22 | Motivatie
Elke ondernemer krijgt vroeg of laat met tegenslagen te 
maken. Hoe zorgt u ervoor dat deze tegenslagen niet de 
ondergang van de onderneming worden, maar juist de 
grondleggers van toekomstig succes?

College 23 | Cashflow
De kasstromen binnen een organisatie zijn van 
levensbelang. Wanneer deze niet op de juiste manier 
worden ingericht kan dat het einde van een bedrijf 
betekenen. Hoe zorgt u ervoor dat dit scenario voor u 
niet opgaat?

College 24 | Leiderschap
Het is de taak van de leider om, ondanks invloeden van 
buitenaf, condities te scheppen waar het team in kan 
excelleren. Hoe zorgt u er als leider voor dat de mensen 
binnen uw organisatie op cruciale momenten op een 
hoog niveau presteren?

College 25 | Execution
De operationele kant van een onderneming is de motor 
van uw organisatie. Door regelmatig onderhoud, kunt 
u ervoor zorgen dat die structureel goed geolied loopt, 
maar is die motor ook krachtig genoeg om het hele 
bedrijf draaiende te houden? 



Collegereeks V | Sprekers
Prof. dr. Willem Verbeke
Hoogleraar Sales- en 
Accountmanagement

Prof. dr. John Rijsman
Professor Sociale Psychologie

Dr. Jan Vis
Associate Professor Business 
Valuation

Prof. dr. Daan van 
Knippenberg
Professor Organisational Behavior

Prof. dr. René de Koster
Professor Logistics & Operations 
Management

Bert Duijnstee
Duijnstee Consultancy

Leonard Freeke
Oprichter Oggu & The Real Soda 
Company

Connie Maathuis
Algemeen Directeur NDA Incasso

André Olijslager
Voormalig Bestuursvoorzitter 
FrieslandCampina

Noud van den Boer
Algemeen Directeur Maîson van 
den Boer

Stephan van Kruisselberge
Voormalig Vice President 
Marketing TomTom

Bas Resink
Oprichter Salestalent Nederland

Jan Kees de Jager
Voormalig minister van Financiën

Frans van der Reep
Senior Strategist KPN
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College 23 | Cashflow 
| Debiteuren crediteuren.
De kasstromen van een onderneming zijn de levensader van uw 
onderneming. Ze zijn van doorslaggevend belang om het bedrijf 
tot bloei te laten komen. Voor de continuïteit van de organisatie 
is het cruciaal om ze op een goede manier in te richten. De 
juiste strategie kan zorgen voor een richtinggevend spoor in de 
omgang met zowel debiteuren als crediteuren. Wie dat verlaat, 
kan problemen over zichzelf oplossen. Er zijn legio voorbeelden 
van bedrijven die in zwaar weer terecht kwamen door een 
verkeerd beleid ten aanzien van kasstromen. Dit college biedt 
de handvatten die ervoor zorgen dat u kunt uitkijken naar een 
onbewolkte toekomst.

Centrale Vragen

| Welke strategie te volgen met betrekking tot de crediteuren en debiteuren?

| Hoe richt u de geldstromen zo in dat de risico’s beperkt blijven?

| Hoe richt u de geldstromen zo in dat er dat het ten bate komt van uw beleid?

Dr. Jan Vis
Associate Professor Business 
Valuation

Jan Kees de Jager
Voormalig minister van Financiën

Connie Maathuis
Algemeen Directeur NDA Incasso

27 november 2013



De trainingen worden 
aangeboden in: 
   Rotterdam
   Amsterdam
   Den Haag
   Breda
   Utrecht

Maak uw onderneming een geoliede machine, door middel van persoonlijke 
groei. Samen met gelijkgestemden deelt u praktijkervaringen over de dagelijkse 
gang van zaken binnen uw ondernemingen en gaat u op zoek naar de 
bouwstenen om de organisatie succesvoller te maken. 

In de week tussen de trainingen gaat u op maat gesneden uitdagingen aan, om 
uw kracht binnen het bedrijf beter te benutten. Uiteraard kunt u daarbij rekenen 
op de ruggensteun van mede-ondernemers, de  kennis vanuit de universiteit en 
een ervaren trainer.

 | zes ochtendsessies | kleinschalige setting | ervaringen delen | met gelijkgestemden |

Persoonlijke groei | Heerlijk ontbijt

Kijk voor meer informatie op 

www.trainingsreeks.nl

TRAININGSREEKS VOOR ONDERNEMERS

Naast de Collegereeks bieden wij ook de Trainingsreeks, 
om te werken aan uw persoonlijke groei

- Advertentie -
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College 24 | Leiderschap 
| Leiding geven aan teams.
Ondernemen is topsport. Het zijn twee verschillende werelden 
die veel met elkaar gemeen hebben en het maximale van 
u vragen. Bovendien is de invloed van de omgeving niet te 
onderschatten. Leiderschapsgedragingen die in de ene situatie 
effectief zijn kunnen in een vergelijkbare situatie averrechts 
werken. Permanente scherpte is dus een absolute vereiste. Een 
moment van verslapping kan het verschil zijn tussen winst en 
verlies, binnen en buiten de lijnen. Vooral als u leiding geeft aan 
een team hoort u de richting te geven en ervoor zorgen dat het 
team op cruciale momenten klaar is om te presteren. Dit college 
is daarvoor de ideale warming-up. 

Centrale Vragen

| Welke leiderschapstijl is in welke situatie het meest op zijn plaats?

| Wat is het verschil tussen leidinggeven aan een team en leidinggeven 
  aan een gehele organisatie?
  
| Hoe zorgt u ervoor dat uw team op cruciale momenten klaar is om te 
  excelleren?

Prof. dr. Daan van Knippenberg
Professor Organisational Behavior

André Olijslager
Voormalig Bestuursvoorzitter 

FrieslandCampina

12 december 2013



“Een kwartiertje zelfreflectie per dag is noodzakelijk. 
Behalve als je het druk hebt, dan een half uur!” 

Yolanda Eijgenstein | Why Company



“Stuur niet op winst, maar op vrije geldstromen”
Dr. Jan Vis | BrightOrangeTalanton



Collegereeks V | Voorgaande Colleges

| De Erasmus Collegereeks voor Ondernemers is inmiddels aanbeland 
aan haar vijfde reeks. In de voorgaande twintig colleges hebben 60 
topsprekers  hun tips, kennis en praktijkervaringen gedeeld met meer dan 
250 ondernemers. In ieder college kwam een specifiek thema aan bod:

Collegereeks deel I
De weg naar succes, Sales, Business modelling, E-marketing en 
Medewerkers

Collegereeks deel II
Maximizing exit value, Innovatie, Financiering van groei, Leiderschap en 
Internationalisering

Collegereeks deel III
De klant, Duurzaam ondernemen, Kapitaalmanagement, Het nieuwe 
werken en Branding

Collegereeks deel IV
Mensen, Strategie, Marketing, Concurrentie en Succes

Bekijk onze website voor een overzicht van alle sprekers en korte 
1-minute video’s met hun tips op www.collegereeks.nl.

Voorgaande Colleges

Scan deze QR-code 
en bekijk de video van 
Michiel Muller, Harald 
Swinkels en vele andere 
topondernemers.
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College 25 | Execution 
| Operational excellence.
De uitvoering van de werkzaamheden kan een organisatie maken 
of breken. Het is bij uitstek het moment om de toegevoegde 
waarde van uw product of dienst aan de klant te laten zien. In het 
geval van operational excellence scoort u daarmee ongetwijfeld 
extra punten, maar als er fouten in het proces sluipen, is de 
zichtbaarheid juist een potentieel gevaar. De opgave is niet 
eenvoudig, maar als aanvoerder van de organisatie, bent u de 
aangewezen persoon om er zorg voor te dragen dat excellentie 
niet de uitzondering is, maar de norm wordt. In dit college wordt 
uiteengezet hoe u uw visitekaartje door operational excellence 
van een gouden randje voorziet.

Centrale Vragen

| Hoe brengt u operations binnen een organisatie op gewenst niveau?

| Hoe zorgt u ervoor dat dit hoge niveau door verschillende   
  organisatieniveaus wordt vastgehouden?

| Hoe wordt operational excellence niet incidenteel maar structureel?

Prof. dr. René de Koster
Professor Logistics & Operations 
Management

Frans van der Reep
Senior Strategist KPN

Noud van den Boer
Algemeen Directeur Maîson van 

den Boer

16 januari 2014



 
ESAA Erasmus Executive Programs  

Aanbod voor bijzondere verdieping  van uw kennis en inzichten

Bezoek het jaarlijkse ESAA Symposium
Motieven achter Ondernemerschap. Dagvoorzitter prof.dr. Jan Peter Balkenende.
Datum: vrijdag 6 september 2013. Inschrijven: www.esaa-symposium.nl.

ESAA is een onderdeel van de  Erasmus Universiteit Rotterdam

ESAA Erasmus Executive Programs biedt bestuurders, senior management en toezichthouders naast actuele kennis 
uit de wetenschap ook visie en ervaringen van experts uit de praktijk en ‘thought leaders’. Een uitstekend platform 
om uw denken en handelen te spiegelen en mogelijk bij te stellen. Een selectie van de Executive Programs: 

•  Het Brein in de Boardroom
•  The New CFO
•  Corporate Social Responsibility
•  Certifi ed Pensioen Executive
•  Programma voor Commissarissen en Toezichthouders
•  Boardroom Dynamiek & Boardroom Evaluaties
•  Financieel management voor Commissarissen en Toezichthouders
•  Programma voor Publieke Aandeelhouders
•  Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
•  Het Rendement van Geluk

Uitgebreide informatie over de Executive Programs kunt u vinden op onze website: www.esaa.nl

- Advertentie -



Praktische info

Data   Sales    12 september 2013
   Motivatie  17 oktober 2013
   Debiteuren Crediteuren 27 november 2013
   Leiderschap  12 december 2013
   Execution  16 januari 2014

Tijd   16:00 tot 19:00 

PE punten  15 punten voor de gehele reeks

Prijs   Gehele collegereeks      999 excl. BTW 
   Enkel college                229 excl. BTW 

Locatie   Erasmus Universiteit Rotterdam
   J-gebouw

Aanmelden  Via de website www.collegereeks.nl

Contact info  Erasmus Centre for Entrepreneurship
   Tel: 010 408 1971
   Email: info@collegereeks.nl

Contactpersoon Jurgen Nieuwenhuijsen

De Erasmus Collegereeks is een initiatief van het Erasmus Centre for 
Entrepreneurship (ECE). Het centrum van de Erasmus Universiteit met als 
doel om ondernemerschap te stimuleren en kennis op de universiteit te 
benutten ten behoeve van ondernemers. Op onze website vindt u meer 
informatie over onze diensten, programma's en evenementen voor 
ondernemers | www.eur.nl/entrepreneurship

In onze voorgaande edities van de Erasmus Collegereeks voor 
Ondernemers mochten wij o.a. de volgende inspirerende sprekers 
ontvangen.


