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De Business Navigator © Ondernemersc h ap met ontspannen daadkrac ht

Bewust de juiste beslissingen nemen voor jou en het bedrijf die leiden tot succesvol zakendoen is van levensbelang. 
Met een paar snelle kunstjes en wat tips gaat dat niet lukken. Maar met een bewuste grondhouding die authentiek en inspirerend ondernemen en leidinggeven als gevolg heeft, wel! Jezelf, je medewerkers 
en je klanten op een natuurlijke manier sturing geven vanuit de waarden en principes van je onderneming is wat je leert. Krachtig, puur en impactvol ondernemerschap dus. Vanuit een staat van wat wij 
noemen ontspannen daadkracht, leg je de basis voor succesvol ondernemen én genieten van je leven. Ondertussen ontdek je hoe een juiste work-life balance jou en je omgeving gelukkiger maakt. En 
sámen met je medewerkers bouwen aan de droomambitie van jouw bedrijf leidt tot duurzaam succes op vele fronten. Dát is waar deelnemers aan deze training voor gaan. Ga jij het ook aan..?
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Voor wie
Deze training is bedoeld voor ondernemende mensen: ondernemers, leidinggevenden (directeuren, managers, projectmanagers) en ambitieuze medewerkers die heel graag hun bedrijf duurzaam succesvoller
willen maken. Zij beseffen zich al dat dit alleen goed kan als ze impactvolle beslissingen in hun bedrijf nemen vanuit gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen. De grote vraag is: hoe doe je dat sámen? 
De diversiteit van de groep staat garant voor het belichten vanuit verschillende gezichtspunten, dus niet alleen vanuit die van de eindverantwoordelijken. Immers, een bedrijf run je met elkaar! Voor aanvang van de 
training vindt er een intakegesprek plaats met een van de trainers. Op deze manier kunnen we nog gerichter aangeven of dit de juiste training is voor jou en je bedrijf. 
Zo weet je zeker dat je de juiste investering doet in tijd, moeite en geld. 

Een impactvolle ervaring
Tijdens de vierdaagse BusinessNavigator© training draait het om 
jullie gezamenlijke en jouw ondernemerschap. We kijken o.a. 
naar vragen als: door welke waarden en principes word jij en je 
onderneming gedreven? Hoe nemen jullie beslissingen en wat 
stuurt jullie hierbij? Hebben jullie een heldere droomambitie, een 
toekomstvisie van het bedrijf? 

En is deze in lijn met wie jullie zijn, wat jullie drijft, hoe jullie handelen 
en hoe je presenteren jullie je naar buiten toe? Hoe motiveer en 
inspireer jij als leider of professional anderen in het bedrijf? Hoe 
zorg je ervoor dat zij uit henzelf maximale inspanning leveren om 
gewenste doelstellingen te halen? Je ontdekt ook hoe jij jezelf 

saboteert, waardoor zaken niet optimaal lopen. Dat is wellicht iets 
confronterend, maar absoluut essentieel voor duurzaam succes! 

Deze training is een interactieve, ervaringsgerichte training 
en direct toepasbaar in de praktijk. Leren door te dóen en te 
ervaren. Je krijgt inzicht in je eigen besluitvormingsproces 
en dat van je (management)team. Je ontdekt je voornaamste 
denk- en gedragspatronen. Bovendien leer je hoe je beperkende 
mechanismen (o.a. stemmingen) om kan zetten naar een 
versterkende manier van denken en handelen. 

Bewustwording op vele vlakken is wat je de hele training zal 
ervaren. Zowel op mentaal, emotioneel als lichamelijk niveau. Dat 

maakt het soms ook confronterend. Uiteraard wel vanuit respect 
en met de bedoeling jou te helpen naar een situatie die jij wenst. 
Je zal ook kennismaken met ‘mindfull werken en leven’ en wat 
dit praktisch gezien betekent. Niets zweverigs, maar concreet en 
zeer effectief. 

De training zal zorgen voor een impactvolle ervaring, die ook een 
positief effect zal hebben op je work-life balance. In een veilige 
omgeving bouw je, samen met gelijkgestemden, aan jouw team of 
onderneming en jouw eigen authentieke ondernemerschap met 
ontspannen daadkracht.

Droomambities 
doen!
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Werkwijze De BusinessNavigator© training is opgebouwd rondom de unieke 
iDDD BusinessNavigator© lens. Het werkt als een op maat gemaakte leidraad 
om te reflecteren, zodat je steeds de juiste beslissingen neemt en keuzes maakt. 
Uitgangspunt in de training is steeds jouw onderneming en jouw eigen situatie. 
Er wordt in deze training gewerkt met de toepassing van de meest relevante 
en krachtige onderdelen uit beproefde methodieken als Oplossingsgericht 
Werken, NLP, Systemic Sensing© (o.a. organisatieopstellingen) en Mindfulness. 
Het geheel wordt omkleed met realistische ondernemers-, management- en 
levenservaringen van de trainers en uiteraard van alle deelnemers. De training 
is vooral interactief en gericht op toepassen in de dagelijkse business praktijk. 
Minimale theorie en leren door te doen.

Trainers Trainer en ondernemer Klaas Keizer en assistent-trainer Mirjam 
Gootjes verzorgen de BusinessNavigator© training. De avondprogramma’s 
worden verzorgd door Marc-Jan Hollenberg, founder van iDDD Company en 
ontwikkelaar van de BusinessNavigator© lens.

Groep Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 18 deelnemers. Op deze 
manier is er veel ruimte voor vragen, het delen van ervaringen en vraagstukken 
van de deelnemers onderling. Naast plenaire inleidingen zal je veel bezig zijn in 
kleine subgroepen met vraagstukken die relevantie hebben voor jou en je bedrijf. 
De groepen groeien tot een interessante peergroup, die vaak na afloop van de 
training elkaar nog lang versterken. 

Investering De prijs van deze training is € 2.450,- excl. 21% BTW (€ 2.940,- 
incl. BTW). Dit bedrag is incl. trainingsmaterialen en arrangementskosten.

Locatie Alle BusinessNavigator© trainingen worden gegeven in één van de 
prachtige iDDD Company trainingslocaties: Gasterij Nieuw Westert in Egmond 
Binnen. Een plek aan de rand van de duinen en met een fijne ambiance, heerlijk 
eten, fijne bediening, goed bereikbaar en met ruime parkeergelegenheid.

BLOK 1 BLOK 2

Sámen ondernemen en richting 
bepalen met een droomambitie.

Sturende waarden en overtuigingen, 
wie is je klant en wat is je business-
concept, focus uitgewerkt in een 
concreet stappenplan.

DAG 1  
• Contact met de deelnemers. (Herkenning eigen 

motief en verbinden)
• Neem je waar, of neem je voor waar aan? 

(Waarneemposities & stemmingen en gedrag)
• Wat speelt er ‘onder water’ in je organisatie? 

(Systemisch Waarnemen, natuurwetten Binding, 
Volgorde, Geven & Nemen)

DAG 2  
• Wat is de kracht van bewustwording  van gedrag? 

(introductie ‘mindfull werken’, zelfbewustzijn en 
emotionele  intelligentie, focus, stemmingen en 
leiderschap met ontspannen daadkracht)

• Introspectie: wat speelt er in jou? (Inside/insight)
• Steeds de juiste beslissing nemen (BusinessNavi-

gator© Lens – basisvragen en lensvragen)
• Wat geeft je mensen de spirit in je bedrijf? 

(droomambitie uitwerken)

DAG 3  
• Contact en verbinden (landen en inside/insight)
• Wat geeft je mensen motivatie?                                               

(waarden & overtuigingen)
• Wat kenmerkt jouw bedrijf?                                               

(kernwaarden & merkidentiteit)
• Waarnemen van onzichtbare dynamieken in je 

organisatie (impact innerlijk beeld, opstellen t.b.v. 
betere beslissingen en keuzes)

DAG 4  
• Contact en verbinden (landen en inside/insight)
• Leiderschap (wat kenmerkt een ideale leider?)
• Welke waardetoevoeging heeft je bedrijf voor jullie 

klanten? (klanten & stakeholders, business concept 
en klantbeleving)

• Hoe vergroot je doelgerichtheid in je bedrijf? (focus 
en plan!)

• Wrap-up ‘wat heb ik geleerd?’

DATA TRAININGEN 2019
>> Start training  1   Blok 1 : 13 en 14 maart Blok 2 : 11 en 12 april
>> Start training 2   Blok 1 : 16 en 17 mei Blok 2 : 18 en 19 juni
>> Start training 3   Blok 1 : 3 en 4 oktober  Blok 2 : 7 en 8 november

Tijdslijn en tijden De 4 dagen zijn verdeeld over 2 blokken van 2 dagen. 1e dag van elk blok : 09:30 
tot 21:30 (incl. avondprogramma en diner) - 2e dag van elk blok : 09:30 tot 17:30   

Arrangement Tijdens de trainingsdagen wordt er gezorgd voor koffie / thee / water / frisdrank 
en fruit gedurende de hele dag. Op alle dagen is er een uitgebreide lunch en op de avond van de 
eerste dag ook een diner.

Marc-Jan Hollenberg Mirjam De Boer Klaas Keizer


