
    
 
 
 

Het workshopprogramma wordt uitgevoerd door Business CoachBreda 
in samenwerking met ZZP West-Brabant en wordt medegefinancierd door: 

Business Academy Breda  

 

  Wil jij met jouw business naar het volgende level? Business Academy Breda heeft speciaal daarvoor een krachtig en 
  transformationeel programma ontwikkeld. Tijdens deze bootcamps, masterclasses en workshops leer je wat voor jou en  
  je onderneming echt werkt! 
 

1. Master Your Business Bootcamp©  
 

Resultaten na deze bootcamp: 
 

- Je definieert de lucratieve niche / doelgroep voor je bedrijf. 
- Je kent de succes- en faalfactoren van een eigen onderneming. 
- Je weet wat jouw product/dienst bijzonder en ongewoon maakt. 
- Je weet hoe je een expert in jouw niche wordt en hoe je jezelf optimaal kan profileren. 
- Je weet hoe je de moderne samenwerkings- en organisatievormen kan toepassen. 
- Je kent de basics van de Lean Startup Methode. 

 

Datum:  11 oktober 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

2. Workshop “Waardecreatie”  
 

Na de workshop “Waardecreatie” weet je wat voor jouw onderneming de onderscheidende propositie is. 
 

Datum: 12 oktober 2016 (tijd: 10:00 - 12:30) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

3. Workshop “Belastingen en fiscale zaken”  
 

Na de workshop “Belastingen en fiscale zaken” van de Belastingdienstweet je met welke rechten en plichten je als 
ondernemer te maken hebt. 
 

Datum:  12 oktober 2016 (tijd: 12:30 - 16:00) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

4. Marketing & Sales Bootcamp©  
 

Resultaten na deze bootcamp: 
 

- Je weet hoe je met een minimaal budget een effectieve communicatiestrategie kunt ontwikkelen.  
- Je weet welke (online)marketinginstrumenten het meest voor jou van toepassing zijn. 
- Je kunt een zeer aantrekkelijk aanbod ontwikkelen waar klanten geen “nee” tegen kunnen zeggen. 
- Je weet hoe je klanten kunt transformeren in een “Fan-klant” die graag(gratis) promotie voor je maakt. 

 

Datum:  9 november 2016(tijd: 10:00 - 17:00) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

5. Masterclass Internet en Social media & Workshop Bloggen  
 

Resultaten na deze masterclass: 
 

- Je weet hoe je vindbaar en zichtbaar wordt op het internet. 
- Je weet wat de toegevoegde waarde is van Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn en andere social media 

en hoe je deze effectief kunt inzetten voor je bedrijf. 
- Je weet hoe je een blog als promotie-instrument kunt inzetten voor je bedrijf. 

 

Datum:  10 november 2016 (tijd: 9:30 –12:30 “internet en social media” en van 13:00 – 15:00 uur “Bloggen”) 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda (Inclusief lunch).  

 
 



    
 
 
 

Het workshopprogramma wordt uitgevoerd door Business CoachBreda 
in samenwerking met ZZP West-Brabant en wordt medegefinancierd door: 

6. Masterclass “Financiële administratie”  
 

Resultaten na deze masterclass: 
 

- Je weet wat de belangrijke financiële documenten en onderwerpen zijn. 
- Je hebt kennis over belangrijke bedrijfseconomische begrippen (break-even analyse, exploitatierekening, etc.)  
- Je weet hoe je een begroting opstelt. 
- Je kent de richtlijnen voor het maken van een goede en betrouwbare omzetschatting. 
- Je hebt je eigen financiële plan gemaakt. 

 

Datum:  29 november 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

7. Personal Energy Bootcamp©  
 

Resultaten na deze bootcamp: 
 

- Je ontdekt jouw ware passie en (levens)missie. 
- Je herkent en overwint je beperkende overtuigingen en angsten. 
- Je weet hoe je obstakels in je leven kunt overbruggen en doorbraken kunt realiseren. 
- Je zegt wat je wilt doen en je doet wat je hebt gezegd (commitment). 
- Je definieert jouw doelen voor dit jaar en de komende 5 jaar. 
- Je kent technieken om jouw productiviteit te verdubbelen. 
- Je ontdekt de 10 geheimen van succes en je past ze toe in je leven. 

 

Datum:  30 november 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) / inclusief lunch 
Locatie: De training wordt gegeven bij Incubator Breda, Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda.  

 

Investering  

Bootcamps en Masterclasses 

Het grootste deel van de kosten nemen wij voor onze rekening. We 

vragen echter ook een eigen bijdrage van de deelnemer. Zo is het voor 

iedereen mogelijk om zijn bedrijf en zichzelf te ontwikkelen. 

Eigen bijdrage 
deelnemer 
(Inclusief lunch) 

Handtekening 
Zet een handtekening bij 
de bootcamp of de 
masterclass aan welke u 
deel wilt nemen. 
 

1. Boost Your Business Bootcamp© 
2. Workshop “Waarde creatie” 
3. Workshop “Belastingen en fiscale zaken” 
4. Marketing & Sales Bootcamp© 
5. Masterclass “Internet en social media” & Workshop “bloggen” 
6. Masterclass “Financiële administratie” 
7. Personal Energy Bootcamp© 

€ 75,- excl. BTW 
€ 40,- excl. BTW 
€ 35,- excl. BTW 
€ 75,- excl. BTW 
€ 75,- excl. BTW 
€ 75,- excl. BTW 
€ 75,- excl. BTW 

1………………………… 
2………………………… 
3………………………… 
4………………………… 
5………………………… 
6………………………… 
7………………………… 
 

Totale investering   
 

Package deal! Het programma kost in totaal € 450,- voor € 375,-. Deze deal geldt uitsluitend voor de 
eerste 20 aanmeldingen! 

Ja, ik wil gebruik maken van de package deal 
 

Investering:€ 375,- excl. BTW Uw handtekening 
 

 

Naam  
Organisatie  
Email en telefoonnummer  
Adres  
KVK of BSN nummer  

 

Graag dit formulier ondertekenen, scannen en mailen naarinfo@businesscoachbreda.nl 
(Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.businesscoachbreda.nl of bellen naar: 076-5298080) 

mailto:info@businesscoachbreda.nl
http://www.businesscoachbreda.nl/

