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Entrepreneur in 3 uur





Ontdek de ondernemer in jezelf!
Droom je van een eigen bed-
rijf, webshop of adviesbureau? 
Schrijf je dan in voor onze 
Snelle Cursus ‘Entrepreneur in 
3 uur’. Nu tijdelijk voor een zeer 
aantrekkelijk tarief.

Bij ondernemen passen 
dromen, inspiratie, passie en 
motivatie, creativiteit, intuïtie, 
innovatief denken, lef en analy-
tisch vermogen. Herken je een 
entrepreneur in jezelf?

BijSnelleCursus zien we een entrepreneur als iemand die de ambitie heeft 
om te groeien, voortdurend kansen ziet en deze benut. Ook als je zelf geen 
ondernemer bent, kun je entrepreneur zijn. De aantrekkelijke facetten van 
entrepreneurship zijn namelijk niet alleen toepasbaar bij het opzetten en 
uitbreiden van een eigen onderneming, maar zijn net zo waardevol voor het 
ondernemen binnen organisaties.

Voor wie?
Iedereen die de 
kans op onderne-
mingssucces wil 
vergroten

ZZP’ers die hun 
activiteiten op 
een hoger plan 
willen brengen

Herintreders die 
als ondernemer 
aan de slag wil-
len

Literatuurtip
Onderstaand boek hoeft u niet aan te schaffen voor de cursus, maar het is 
een aanrader voor iedereen die zich verder in entrepreneurship wil ver-
diepen.
 
Ondernemer in 100 dagen van Thomas Blekman

Inhoud
•	 Entrepreneurship: jouw centrale 

rol. Met unieke GET2 test (Gen-
eral Measure of Enterprising 
Tendency)

•	 Het belang van ondernemen
•	 Ideevorming en creativiteit
•	 Markt en strategie
•	 Verdienmodel	en	financiering
•	 Ondernemingsplan 

https://www.managementboek.nl/boek/9789492221315/ondernemer-in-100-dagen-thomas-blekman?affiliate=5938
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Leerdoelen 
•	 Het begrip entrepreneur beschrijven
•	 Het belang van ondernemen uitleggen
•	 Het in kaart brengen van de eigen kennis en ervaring, moti-

vatie, persoonskenmerken en kwaliteiten die passen bij een 
succesvolle entrepreneur

•	 Een eenvoudige marktanalyse uitwerken
•	 Een verdienmodel uitwerken
•	 Een ondernemingsplan opstellen

Cursusinformatie en prijs
Naam cursus: Entrepreneur in 3 uur
Niveau: MBO(+)
Cursustijden: werkdagen 18:30 – 22:00 uur, 
zaterdagen 09:00 – 12:30 uur
Data en locatie(s): zie inschrijfformulier
Prijs: tijdelijke introductieprijs van € 95,00, excl. btw
Certificaat:	na	afloop	ontvangt	iedere	deelnemer	een	certificaat	van	
deelname
Betaling: e-mailfactuur voorafgaand aan de cursus te voldoen



Aanpak van de cursus
Kort na inschrijving ontvangt u een instructie per e-mail ter voorbereiding 
op de training. Naast het programma vindt u een link naar de zogenaamde 
GET2 test plus toelichting. Wij verzoeken u deze test voorafgaand aan de 
training in te vullen. Tijdens de bijeenkomst worden de testresultaten met 
elkaar doorgenomen en geëvalueerd. Daarnaast presenteren we actuele en 
praktisch toepasbare informatie en werken we aan uw ondernemingsplan. 
Ten	slotte	ontvangt	u	na	afloop	van	de	bijeenkomstper	e-mail	een	certificaat	
van deelname plus de hand-outs van de presentatie. Daarnaast sturen we 
een e-book met een handige woordenlijst en een plan van aanpak, waarin 
concreet wordt aangegeven hoe u met de kennis aan de slag kunt gaan. In 
het e-book vindt u tevens informatie over vervolgmogelijkheden.

Cursusmaterialen
Alles wat nodig is om de cursus te volgen is bij de prijs inbegrepen:
•	 Instructies per e-mail ter voorbereiding op de cursusbijeenkomst, inclusief link 

naar de GET2 test
•	 Hand-outs van de presentatie van de cursus in pdf-vorm
•	 Compact e-book met een overzicht van de lesstof en plan van aanpak





Contact
 

M +31 (0)6 19349199
E info@j-bs.nl

KvK nummer: 51557754
Website: www.j-bs.nl
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