
 

Ondernemerskring 
Groepsaccommodaties  2020          
     

      Samen inspireert, samen werkt! 

 
Groepsaccommodaties Nederland en Vekabo bieden                                 
in 2020 gezamenlijk een leergang voor ondernemers van 
groepsaccommodaties aan. Deze start eind januari 2020 in de regio 
Zuid/Midden-Nederland. De leergang bestaat uit 4 (netwerk-) 
bijeenkomsten in de periode jan.’20 – dec.’20. Verdieping van het 
thema ‘Ondernemerschap’ vormt de rode draad. Hierbij gaat het 
telkens gaat om: wie ben ik, wat wil ik, wat voor onderneming heb ik?                             
Maar ook zaken als Gastvrijheid, Marketing en Omgevingsgerichtheid komen aan de orde. 
Daarnaast kun je als deelnemer eigen thema’s inbrengen en kun je een kritisch kijkje 
nemen in de keuken van een groepsaccommodatie van één van de collega-deelnemers. 
Het is een netwerkleergang waar ook veel van en met elkaar geleerd wordt op een 
interactieve en praktische manier. Het gaat om spiegelen, naar jezelf kijken, maar ook 
kijken naar de toekomst (vensters).  

 

Wie:  De ondernemerskring bestaat uit 8 – 12 deelnemers, die onder begeleiding van 
een ervaren procesbegeleider/trainer een traject vormgeven, waarin ondernemers elkaar 
wijzer en geïnspireerder maken en tot meer inzicht brengen. 

 

Wat:  De onderwerpen staan voor een deel vast en worden ook voor een deel door de 
deelnemers gekozen. 

bijeenkomst 1 :  Ondernemerschap  ontwikkeling 

bijeenkomst 2 :   Gastvrijheid en klantgerichtheid 

bijeenkomst 3 :   PR en marketing 

bijeenkomst 4 :  door deelnemers te kiezen 

 

Waar:  De ondernemerskring bestaat uit vier bijeenkomsten van vier uur (bv. van 16.00 
tot 20.00 uur), telkens op een andere plek, n.l. op een bedrijf van een deelnemer.  

 

Wanneer: Tussen de bijeenkomsten zit minimaal 6 – 10 weken en het hoogseizoen wordt 
vermeden. De data worden door de deelnemers met de begeleider afgesproken. De 
ondernemerskring Midden—Zuid start eind januari ’20. 



Hoe:  De werkwijze in de ondernemerskring is leren door doen en leren door ervaren. 
Actieve leervormen/oefeningen, groepsgesprek, praktijkinzichten) geven een levendige 
kring. Reflectie op “waarom doe ik wat ik doe? “ is een belangrijk effect. Maar ook een 
toekomstbeeld ontwikkelen rond de vraag “wat past echt bij mij als ondernemer en 
mens? “.   

 

Concreet betekent het dat de volgende elementen aan de orde komen: 

1 Bedrijfsexcursie op het gastbedrijf, met terugkoppeling van sterke punten en 
verbetersuggesties (ca. 1 uur). 

2 Het dagonderwerp wordt vanuit drie perspectieven binnengebracht. Twee 
voorbereidingsgroepjes (van elk 2 deelnemers) brengen elk hun inzichten en 
ervaringen in met een korte presentatie of een oefening. In dialoog wordt dit met 
elkaar verdiept en gedeeld. De begeleider introduceert kort het onderwerp met 
een denkmodel. 

3 Brood en soep en informeel ontmoeten in de wandelgang 
4 Delen van actuele ervaringen en wetenswaardigheden 
5 Plannen en afspraken voor de volgende bijeenkomst en evaluatie van de 

gehouden bijeenkomst 

 

Begeleider:  Maarten van Woerden, 30 jaar ervaring in trainen van ondernemers in 
binnen en buitenland. Afgelopen 2 jaar heeft Maarten vijf ondernemerskringen voor 
Vekabo uitgevoerd. Voor meer info over zijn achtergrond, zie zijn website www.vwta.nl 

 

Wat zeggen deelnemers uit eerdere ondernemerskringen over wat de waarde is: leren 
van elkaar als ondernemers, ideeën en tips van anderen, saamhorigheid, bij elkaar in het 
bedrijf kijken, mensen uit de branche beter leren kennen, tot nadenken gestemd, erg 
gezellig, goed werk van de voorbereidingsgroepjes, verschillende onderwerpen aan de 
orde, groei in de groep. 

 

Kosten: De prijs voor deze ondernemersleergang bedraagt € 299,- p.p., excl. BTW.      
Deze prijs geldt voor leden van Vekabo en Groepsaccommodaties Nederland. In de prijs 
zijn begrepen de vier bijeenkomsten, incl. de begeleiding, koffie/thee en maaltijden. 

 

Aanmelding: Heeft u belangstelling?                                                                                          
Meld u dan aan via info@groepsaccommodaties-nederland.nl                                                 
of bel met het secretariaat van Groepsaccommodaties Nederland: 0486 – 47 77 59. 


