
	  
	  

Werksessies	  in	  de	  smederij	  
	  
Je	  bent	  als	  ondernemer	  tevreden	  over	  de	  resultaten	  van	  je	  bedrijf.	  Je	  werkt	  hard	  en	  zit	  boordevol	  
plannen.	  Tegelijkertijd	  word	  je	  geconfronteerd	  met	  razendsnelle	  technologische	  vooruitgang	  en	  fikse	  
concurrentie	  waardoor	  je	  het	  gevoel	  krijgt	  telkens	  achter	  de	  feiten	  aan	  te	  lopen.	  Herken	  je	  dit?	  Smeed	  
dan	  het	  ijzer	  als	  het	  heet	  is	  en	  ga	  in	  de	  leer	  bij	  een	  leermeester	  van	  de	  Smederij	  van	  het	  Inspiratiehuis!	  
	  
In	  de	  Smederij	  wordt	  de	  eeuwenoude	  meester-‐gezel	  methode	  toegepast:	  tijdens	  werksessies	  leer	  je	  van	  
een	  ervaren	  ondernemer	  de	  kneepjes	  van	  het	  vak.	  Hij	  draagt	  zijn	  kennis	  aan	  je	  over,	  reikt	  je	  handvatten	  
aan	  en	  smeedt	  je	  daarmee	  klaar	  voor	  de	  grote	  uitdagingen	  waar	  jij	  dagelijks	  voor	  staat.	  Tijdens	  de	  
werksessie	  ga	  je	  met	  voorbeelden	  uit	  de	  praktijk	  van	  jouw	  eigen	  bedrijf	  aan	  de	  slag.	  Door	  de	  ogen	  van	  de	  
leermeester	  kijk	  je	  met	  een	  frisse	  blik	  naar	  het	  functioneren	  van	  je	  bedrijf	  en	  jouw	  rol	  daarin.	  Na	  afloop	  
ga	  je	  met	  een	  concreet	  resultaat	  naar	  huis.	  
	  
Elke	  werksessie	  start	  met	  een	  lekkere	  lunch,	  een	  goed	  begin	  van	  een	  vruchtbare	  bijeenkomst.	  Samen	  
eten	  is	  aangenaam,	  je	  leert	  de	  andere	  deelnemers	  kennen	  en	  je	  krijgt	  de	  kans	  om	  een	  basis	  te	  leggen	  
voor	  nieuwe,	  inspiratievolle	  relaties.	  Het	  maximumaantal	  deelnemers	  per	  werksessie	  is	  twaalf.	  
	  

Praktische	  informatie	  
	  
Datum	   	   	   	   Werksessie	   	   	   	  
Woensdag	  31	  mei	  2017	   	   Koud	  bellen,	  kansloos	  of	  kansrijk?	   	   	   	  
Woensdag	  28	  juni	  2017	   	   Ontdek	  de	  kracht	  van	  taal	   	  
Woensdag	  26	  juli	  2017	   	   Better	  image,	  better	  business	   	  
Tijdstip	  	   	   	   	   12:00	  tot	  16:00	  uur	  
Locatie	  	   	   	   	   Athoslaan	  12A	  te	  Maastricht	  	  
Kosten	  per	  werksessie	   	   €	  125,-‐	  ex	  btw,	  inclusief	  lunch	  
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	  	  	  	  Aanmelden	  via:	  
	  info@inspiratiehuismaastricht.nl	  
	  
Meer	  informatie	  op:	  www.inspiratiehuismaastricht.nl	  
Je	  kunt	  ook	  bellen	  of	  mailen	  met:	  
	  
Marlies	  Heeringa:	  	  06-‐25458723	  
Joyce	  Verheijden:	  	  06-‐15095205	  

	  

De	  werksessies	  
	  
v Koud	  bellen,	  kansloos	  of	  kansrijk?	   	   door	  Claudia	  Bouwens	  	  van	  De	  Arbeidsbelmiddelaar	  

Woensdag	  31	  mei	  2017	  
	  
Claudia	  wordt	  hét	  belmeisje	  van	  Nederland	  genoemd	  en	  zij	  biedt	  je	  in	  deze	  werksessie	  de	  unieke	  kans	  om	  
zelf	  de	  magie	  te	  ervaren	  hoe	  gemakkelijk	  het	  is	  om	  met	  een	  prospect	  die	  je	  in	  gedachten	  hebt	  een	  
klantgesprek	  te	  voeren,	  zodanig	  dat	  het	  nieuwe	  deuren	  opent.	  Er	  is	  veel	  weerstand	  tegen	  koud	  bellen.	  
Mensen	  die	  gebeld	  worden,	  ervaren	  dat	  als	  een	  inbreuk	  op	  hun	  privacy.	  Ondernemers	  vinden	  het	  ook	  
moeilijk	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  mensen	  die	  ze	  niet	  kennen.	  Claudia	  neemt	  je,	  tijdens	  deze	  
werksessie	  mee	  in	  haar	  visie	  en	  geeft	  jou	  “live”	  de	  tools	  zodat	  je	  zelf	  in	  staat	  bent	  BELevenis	  te	  creëren	  	  	  
met	  jouw	  acquisitie.	  Bij	  aanmelding	  voor	  deze	  werksessie	  krijg	  je	  vooraf	  van	  Claudia	  een	  aantal	  
voorbereidende	  vragen.	  
www.dearbeidsbelmiddelaar.nl	  
	  
v Ontdek	  de	  kracht	  van	  taal	   	   	   door	  Evelien	  Breukers	  van	  Taalkracht	  Communicatie	  

Woensdag	  28	  juni	  2017	  
	  
Waar	  staat	  jouw	  bedrijf	  voor,	  welke	  boodschap	  draag	  je	  uit	  en	  welke	  middelen	  zet	  je	  daarvoor	  in?	  Aan	  de	  
hand	  van	  een	  huiswerkopdracht	  en	  voorbeelden	  uit	  de	  praktijk	  van	  jouw	  bedrijf	  krijg	  je	  handvatten	  om	  je	  
visie	  en	  bedrijfsstrategie	  te	  vertalen	  voor	  jouw	  doelgroep.	  Taal	  is	  hierbij	  een	  krachtig	  hulpmiddel.	  In	  onze	  
beeldmaatschappij	  is	  het	  belang	  van	  de	  woorden	  díe	  je	  gebruikt	  niet	  te	  onderschatten.	  Daarnaast	  
bespreken	  we	  andere	  hulpmiddelen	  die	  je	  kunt	  inzetten	  om	  jouw	  boodschap	  effectief	  uit	  te	  dragen.	  
Ontdek	  jouw	  eigen	  (taal)kracht	  en	  zet	  die	  om	  in	  doelmatige	  communicatie.	  
Evelien	  Breukers	  is	  een	  ervaren	  schrijver	  en	  communicatiespecialist.	  	  
http://www.taalkrachtbreukers.nl/	  
	  
v Better	  image,	  better	  business	  	   	   door	  Cécile	  Timans	  van	  Be	  Aware	  trainingen	  

Woensdag	  26	  juli	  2017	  
	  
De	  eerste	  indruk	  die	  de	  ander	  van	  je	  krijgt	  wordt	  bepaald	  in	  slechts	  luttele	  seconden	  en	  is	  van	  invloed	  op	  
het	  gesprek	  dat	  erop	  volgt.	  Weet	  je	  dat	  het	  dragen	  van	  de	  juiste	  kleding	  in	  de	  kleuren	  die	  bij	  jou	  passen	  van	  
invloed	  zijn	  op	  jouw	  uitstraling?	  En	  dat	  jouw	  lichaamstaal	  soms	  meer	  zegt	  dan	  de	  woorden	  die	  je	  
uitspreekt?	  Cécile	  van	  Envie	  Couture	  en	  Be	  Aware	  trainingen	  brengt	  het	  beste	  in	  jou	  boven	  en	  zorgt	  voor	  
een	  boost	  van	  je	  zelfvertrouwen.	  
www.thewinnersimage.nl	  
	  
Werksessies	  najaar	  2017	  
In	  de	  Smederij	  brandt	  het	  vuur	  altijd,	  daarom	  plannen	  we	  in	  het	  najaar	  van	  2017	  een	  aantal	  andere	  
interessante	  werksessies.	  We	  houden	  je	  op	  de	  hoogte!	  
	  
	  


