
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Als ondernemer wilde je een eigen bedrijf starten, of overnemen van familie of vorige 
eigenaren. Gaandeweg zie je veranderingen in de markt, ontdek je nieuwe technieken en 
zijn opdrachtgevers wellicht andere eisen gaan stellen. Dat kan leiden tot wijzigingen in jouw 
werk en over jouw rol en waarde binnen jouw onderneming.   

 

Inhoud 

In de workshop ‘ambities, doelen en grenzen’ krijg je meer zicht op je drijfveren om 
ondernemer te willen zijn. Kijk je naar de wijze waarop je ondernemer bent. Je ontdekt en 
formuleert opnieuw de toegevoegde waarde van je bedrijf voor de markt van restauratie, 
monumenten en erfgoed. Je brengt je passie voor je vakgebied onder woorden benoemt de 
meerwaarde, zoals je dat zelf ziet. Vanuit je idealen en ambities leer je doelen én grenzen te 
stellen aan wat je wilt in de markt. Je formuleert je wensen ten aanzien van welke projecten, 
klanten en opdrachtgevers je zou willen hebben of houden. 
 

Tijdens de workshop zal een gastspreker (ondernemer of opdrachtgever) zijn of haar visie 
geven en in discussie gaan met de deelnemers. 

 

Data en locaties 

• 20 februari 2020 in Nijkerk 

• 12 maart 2020 in Drachten 

• 26 maart 2020 in Eindhoven 
 

De workshop duurt van 15.00 - 21.00 uur. 

 

Facilitator  

Remko Matsinger is een professional op het gebied van 
talentontwikkeling en wil mensen en teams ondersteunen bij leren, 
veranderen, ontwikkelen en ondernemen. Hij ondersteunt bij 
competentie-ontwikkeltrajecten, trainingen en 
ontwikkelvraagstukken. 

 

 

 

 

  

Workshop 1 

Ambities, doelen en grenzen 

 

Ondernemerschap 

ter ondersteuning van Vakmanschap 



Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap 
Een restaurator, een hovenier, een metselaar, smid, schilder of adviseur - allemaal met 
passie voor het vak, maar het ondernemerschap zit niet per definitie in het bloed. 
Onvoldoende kennis van ondernemerschap kan ook leiden tot onvoldoende oog en tijd voor 
kwaliteitsborging. Hoe train je jezelf in ‘persoonlijk ondernemerschap’ en ‘zakelijk 
ondernemerschap’? Waar vind je een training die past bij het werk van deze sector? 
ERM stimuleert kwaliteitsbewust werken. In opdracht van ERM is in de zomer van 2019 een 
onderzoek uitgevoerd naar vragen en behoeften op het gebied van ondernemerschap bij 
ondernemers van verschillende branches. Veel mensen blijken met dezelfde vragen te zitten. 
Conclusie was dat - naast de reguliere activiteiten van ERM - ook ondersteuning van het 
ondernemerschap zeer welkom zou zijn. 


