Buurt Business Netwerk
door Astrid van der Zwan

Een trainer, een therapeut, een projectmanager in
de zorg, een websiteontwikkelaar, een care-forwoman-specialist, een illustratrice en vormgeefster,
een communicatieadviseur, psycholoog en een
acupuncturist. Samen vormden zij de deelnemers aan de
zevende bijeenkomst van het Buurt Business Netwerk.
Een kleine groep, maar daarom veel ruimte om met
elkaar van gedachten te wisselen over verschillende
aspecten van het ondernemer zijn.

Een prettig
gesprek

Oproep:
Tuinieren

Houdt u van tuinieren? Word dan lid van onze
130-jarige vereniging GROEI en BLOEI.
Wij organiseren: plantenruildagen, kerststukjes maken,
snoeicursussen, tuinbezoek en nog véél meer.
Aanmelden kan bij Sjef van Beek tel. 5766751 of
Carla van Eijk tel. 5125842.
Wij ontvangen u met open armen én een verrassing.

advertentie

”Wat hebben we eigenlijk
met elkaar gemeen?” vroeg
iemand. Niets meer of minder
dan de wijk en het ondernemer zijn, is het antwoord
daarop. Maar dat is blijkbaar
voldoende om tot mooie
gesprekken te komen. Deze
avond stond in het teken van
persoonlijke groei en Maarten
Stoffers, trainer en coach, begeleidde het gesprek. Over de
doelen die we willen bereiken
in het leven, de persoonlijke
ontwikkeling die dat vraagt
en wat gaat er goed en wat
kan er beter. Zowel bij wat
er goed gaat en wat er beter
kan, kwamen zaken aan de
orde als: rust nemen, genieten van wat goed gaat, ruimte
geven aan open vragen waar
je het antwoord nog niet
op weet. Soms doen we dat
goed en zijn we er trots op

en soms vinden we dat we
dat nog beter moet. Maar het
ging ook over ondernemersvaardigheden, hoe kom je
eigenlijk aan klanten en kan
iemand mij helpen bij mijn
businessplan?
Kortom een verrassende, persoonlijke en prettige avond
waar je ook nog wat opstak.
Met als bonus dat je het
gevoel hebt dat je weer een
paar leuke mensen in de wijk
hebt leren kennen. Ben je er
volgende keer ook bij?
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 25
januari 2018. Wil je daarbij
zijn en sta je nog niet op de
lijst van deelnemers aan het
Buurt Business Netwerk, mail
dan naar Astrid van der Zwan,
a.zwan@casema.nl. <
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