BOUWPLAATS
SAMEN BOUWEN AAN JE BEDRIJF
INSPIRATIEHUIS
IEDEREEN ONDERNEMEND
Dat is het motto van het Inspiratiehuis
voor Ondernemers. Actief in je leven
staan, je eigen keuzes maken, je eigen
plannen ontwikkelen. Daar draait het
om. Wij ontwikkelen hiervoor
programma’s en activiteiten. Voor
starters, voor ondernemers en ook
voor iedereen die actief in het
werkproces wil staan. We bieden
hiervoor unieke programma’s waarbij
elementen als zelfkennis, waardepropositie, communicatie, kennis en
vaardigheden als ook inspiratie in een
constructieve mix worden aangeboden.

Joyce Verheijden
06 150 952 05

BOUW JIJ AAN JE ONDERNEMING?
Hoe Inspirerend kan het zijn: elke maand even de tijd nemen om aan je bedrijf te
bouwen. Tijd om je vragen te stellen, om je plannen te toetsen en aan te
scherpen, om nieuwe kennis op te doen en om samen te broeden op nieuwe
ideeën.
de

Elke 3 woensdagmiddag van de maand organiseert het Inspiratiehuis voor
Ondernemers een inloopmiddag. Ondernemers en starters kunnen elkaar hier
ontmoeten, kennis en kunde uitwisselen, elkaar aanmoedigen, inspireren, samen
creatief aan de slag en meer. Dit alles in een open omgeving waar je ruimte hebt
om jezelf te zijn en om te experimenteren met nieuwe ideeën. Op basis van een
jaarabonnement kan je deel nemen zo vaak als je wilt.

Marlies Heeringa
06 254 587 23

CONTACT
Inspiratiehuis
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
info@inspiratiehuismaastricht.nl
inspiratiehuismaastricht.nl
UITVOERING EN KOSTEN
Deelname aan de bouwplaats is op
basis van een jaarabonnement van
€ 150,- exclusief BTW. Bijeenkomsten
vinden 10 keer per jaar plaats op de
woensdagmiddag van 14:00 – 16:00
uur.
Heb je interesse? Je mag altijd een keer
meedoen om te kijken of de bouwplaats
bij jou past.
AANMELDEN EN INFORMATIE
Kijk op de website voor actuele data en
meld je snel en eenvoudig aan.
inspiratiehuismaastricht.nl

De opzet:
•
Neem je eigen vraag, plan, idee of concept mee en ga ermee aan de slag. Deel
dit met andere aanwezigen en vraag hun om een reactie, om een frisse blik,
een creatieve benadering.
•
Deel ook zelf je kennis, kunde en ervaringen met de andere aanwezigen.
•
Kijk waar je elkaar kunt versterken door samen te werken, door een co-creatie
of bijv. het bundelen van krachten.
•
Dit kan in een grote of kleine groep, dat wat voor jou het best werkt. Als je er
behoefte aan hebt kan je zelfs in je eentje aan de slag.
•
Als blijkt dat er door meerdere deelnemers behoefte is aan specifieke kennis
of kunde kan er voor een volgende bijeenkomst een ondernemer /trainer
worden ingeschakeld die dit onderwerp toelicht.
Je bent zelf aan zet: je bedrijf laten groeien doe je door jou vragen te delen met
andere en door je kennis in te zetten om anderen verder te helpen. Net dan haal je
het meest uit deze bijeenkomsten. Wij zorgen voor de koffie en thee, de
inspirerende omgeving en voor eventuele materialen en trainers.

