
 

Workshop nieuwe 
Business Modellen
           

 ...in Het Groene Woud

Uitnodiging 2 december 2014

Praktische informatie
Datum:  2 december 2014
Tijd:  17.30 tot 20.00 uur
Locatie:  Streekhuis Het Groene Woud, 
 Keefheuvel 1A, Liempde

Graag nodigen wij u uit voor de workshop ‘Nieuwe Business Modellen …in Het Groene Woud’. 
De workshop vindt plaats op dinsdagavond 2 december in Streekhuis Het Groene Woud in Liempde. 
De workshop wordt verzorgd door Erik van den Oord samen met Rob van de Ven en Geert van Seeters. 
Zij hebben samen met Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen) en anderen het nieuwe boek ´Nieuwe Business Modellen; Samen Werken 
aan Waardecreatie´ geschreven. Erik is vanuit Stichting Streekhuis Het Groene Woud gefaciliteerd 
om mee te schrijven aan het boek en draagt zijn kennis over aan de streek. 



 
Wat neemt u mee naar huis?
Een hoofd vol sprankelende ideeën, nieuwe 
inzichten en het boek ´Nieuwe Business 
Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie´. 

Aanmelden praktijkvoorbeelden
Tijdens de workshop wordt ook een aantal voorbeelden uit de praktijk 
van de deelnemers behandeld. Dit is niet alleen interessant voor de 
ondernemer zelf, maar het levert ook meteen nieuwe inzichten op voor 
de andere aanwezigen. Heeft u een idee om een verdienmodel te ver-
rijken tot een nieuw business model? Meld u dan zeker aan! Tijdens de 
workshop worden maximaal drie casussen besproken en verrijkt. Dat 
gebeurt door ze door een ‘wasstraat’ te halen. Dit is een methode waarbij 
aan de hand van een aantal stappen, een nieuw business model ontwik-
keld wordt. Heeft u een wens om uw business model te verbeteren? 
Geef u op bij Erik van den Oord en hij belt u op (erik@ivanhoe.nu).

Programma
17.30 uur Ontvangst met soep en een broodje
18.00 uur Kennismaking en introductie 
 Nieuwe Business Modellen (NBM)
18.30 uur Behandeling van de casussen 
19.45 uur Oogst van de avond: plenaire terugkoppeling
20.00 uur   Afsluitende borrel en netwerken

Aanmelden
Wilt u graag aanwezig zijn? Meld u dan vóór 25 november aan via 
streekhuis@hetgroenewoud.com. De prijs voor de workshop bedraagt €95,-, 
maar voor de eerste twintig deelnemers wordt een bedrag van slechts €40,- ge-
rekend. Bij deelname aan de workshop krijgt u het boek ter waarde van €39,95 
gratis. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Maar wees gerust. Als er meer aan-
meldingen zijn dan plaatsen, dan wordt een tweede workshop georganiseerd.

In dit project werken mensen van verschillende landen samen rond 
thema’s die het dagelijkse leven van Europese burgers aangaan. 
Het draagt zo bij aan een meer hechte Europese samenleving.

Wilt u graag meer weten over het thema? 
Kijk dan op www.nieuwebusinessmodellen.info 


