
Groeien wanneer het tegenzit





Wat betekent groei voor jou?
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C3i



Het familiebedrijf en MKB



V3i



Vakmanschap
Vertrouwen
Verbinding
Inspiratie



V3i



Vakmanschap



VS







Vertrouwen



Verbinding





Inspiratie



Europees Anglo-Amerikaans

Vertrouwen Wantrouwen

Lange termijn Korte termijn

Gelijkwaardigheid Macht

Complexe omgeving Eenvoudige omgeving

Sturen op gevoel Sturen op cijfers

Sociale dimensies Financiele dimensies



Hoe kom je bij V3i?



6 verandervisies



Human Resources



Human Doing



Ego-leiderschap



Authentiek leiderschap



Shareholder profit only



multi-stakeholder impact



Korte termijn



Lange termijn



One size fits all



Niche-aanpak



Keihard opschalen



Groeien en bloeien



V3i





Duurzame impact + purpose = 
winst



Mens, maatschappij en milieu



Wie wil er groeien en bloeien?



masterclass 
Nieuw Europees Ondernemen

Aanmelden kan nu



Je doet kennis en inspiratie op rond deze vijf 
principes:

1. van concurreren naar co-creëren. Waarde creëren met de gemeenschap waarin 
het bedrijf werkt. 

2. duurzame impact beleggen in het primaire businessmodel. Ondernemerschap 
aanwenden voor een betere wereld in plaats van schuldgevoel afkopen.

3. van groei op korte termijn naar groei en bloei op korte én lange termijn. Veel 
besluiten hebben effect op langere termijn. 

4. genoeg = genoeg. Precies dat doen wat nu nodig is voor nu én voor later.

5. de medewerker groeit hand in hand mee met het bedrijf. Medewerkers verbinden 
met zichzelf, het doel van het bedrijf en met het behalen van successen.



Waarom deelnemen?
• voor ambitieuze ondernemers en directeuren die profit en purpose 

succesvol willen combineren

• je wilt een mooi bedrijf bouwen waarop iedereen trots is en het team de 
beste resultaten neerzet

• intensief samen leren en samen werken aan de toekomst van je bedrijf

• praktische inzichten en tools om direct aan de slag te gaan

• Inspiratie en ervaringen van andere duurzame bedrijven.





Download nu
ernohannink.nl/go/dea

http://ernohannink.nl/go/dea



