PROGRAMMA MKB Noord Pitchweek 2022

Maandag 24 januari 2022
9.00 - 9.15 uur

Jan Willem Landré

Vitaal Bedrijf

Vitaliteit van medewerkers.

Investeren in de vitaliteit van medewerkers levert veel op en wij kunnen een beetje op weg helpen.

9.15 - 9.30 uur

Hans Lauxen

Hans Lauxen Coaching BV

Vitaal bedrijf, tegenslagen zijn cadeautjes om uit te pakken.
(Bedrijfs Faillissement persoonlijk meegemaakt)

Mentale fitheid is voor elk mens van vitaal belang.

9.30 -9.45 uur

Ron Lohuis

Grow-ID

Een platform om uitbestedingen voor ieder type organisatie te
versnellen, vereenvoudigen, objectiever en transparanter te maken.

Iedere MKB onderneming is bekend met uitbesteden en daardoor ook met de problemen die hierbij
komen kijken. Wij lossen dit op.

9.45 - 10.00 uur

Bob Kolsteeg

deBesteEHBOdoos

Welke organisatorische en mentale aanpassingen vraagt het
werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij laten zien dat je een normaal bedrijf kunt runnen als ruim 70% van de medewerkers een afstand tot
de arbeidsmarkt heeft.

Dinsdag 25 januari 2022
9.00 - 9.15 uur

Lian Nijenhuis

Deep Democracy Noord

Neem een (mini) besluit met jezelf

Ondernemers nemen elke dag besluiten, hoe neem jij besluiten?
Je neemt zelf tijdens de pitch actief een besluit!

9.15 - 9.30 uur

Erik Eerhart

Progressio Training en Coaching Weer met je handen aan het stuur!

Tijdens de pandemie wordt er veel voor de ondernemer beplakt.
Maar hoe krijg jij weer controle over je eigen business.

9.30 -9.45 uur

Jeffrey Meijer

JGM serious eXperiences

Succesfactoren in teams

We werken allemaal samen in groepen en teams.
Met onze inzichten kunnen we teams in staat stellen zich te ontwikkelen.

9.45 - 10.00 uur

Maarten Stevens

8D Games

Gewenst gedrag bewerkstelligen met gamification.
Flop: Waarom bouwvakkers in de bouw onze game niet wilden spelen...

Gaat over het motiveren van werknemers en klanten.
Gamification is een middel dat steeds vaker gebruikt wordt en aanspreekt

Woensdag 26 januari 2022
9.00 - 9.15 uur

Martijn Veenstra

C Major Creative Productions

Artistiek Leiderschap. Dirigent van jouw eigen organisatie.

Werken vanuit passie in een eigen bedrijf lijkt op het dirigeren van een orkest.
Maar pas op, gevaar ligt op de loer.

9.15 - 9.30 uur

Krista Smit

Smit Juridisch Advies

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

Een ongeval kan grote gevolgen hebben, wat zijn jouw rechten?

9.30 -9.45 uur

Berend Storm

SJABLOONSPECIALIST

Efficiënt werken met Microsoft WORD

A.d.h.v. een korte demo kan ik laten zien hoe je je huisstijl
handhaaft en snel documenten opstelt.

9.45 - 10.00 uur

Jellie Tiemersma

Personal Too

Flop: alles zelf willen doen

Kan jij dingen ook sneller of beter zelf doen? Dat dacht je.....

