
   

UITNODIGING 

 

WORKSHOPS BOF-NETWERK 

 
Meld je nu aan! 

 

  

Powered by Stérk.Brabant 

 
Wil jij als impactvolle ondernemer opschalen? Dan is het BOF-netwerk er voor jou! 

In dit netwerk kun je elkaar leren kennen, kennis delen en heb je toegang tot 

interessante workshops en kennissessies. Alle activiteiten hebben een focus op 

opschalingsvraagstukken. Daarnaast biedt de samenwerking tussen BOF en 

Stérk.Brabant de mogelijkheid voor verdere verdieping en ondersteuning op 

thema’s waar jij als opschalende ondernemer met impact tegenaan loopt.  

 

Benieuwd welke activiteiten we de komende tijd organiseren? Lees dan 

verder en meld je snel aan! 

Is jouw onderneming of initiatief nog in de opbouwfase en ben je nog niet toe aan 

opschaling? Kijk dan op de website van Stérk.Brabant voor de activiteiten die zij 

organiseren voor startende ondernemingen en initiatieven. 

 

 

  

ONDERNEMEN DOE JE NIET ALLEEN 
1 april 2019, 12:45 - 17:00 

De Bibliotheek Wagnerplein, Wagnerplein 4, Tilburg (kosteloos parkeren) 

‘Ondernemen doe je niet alleen', want samen bereik je veel meer. In dat kader 

organiseert het BOF-netwerk met Stérk.Brabant deze workshop voor 

ondernemers die hun problemen rondom opschaling willen bespreken. We 

assisteren elkaar in het vinden van de meest bruikbare oplossingen en 

ontwikkelen actieplannen. Door voort te bouwen op elkaars ideeën en ervaringen 

kom je tot de optimale oplossing voor je probleem! Elke ondernemer heeft 

tenslotte zijn/haar eigen unieke kennis en ervaringen.  

Door Oscar van der Ende 

 

VERDIENMODELLEN 
11 april 2019, 14:45 - 18:00  
Gewoon Goed, Udenseweg 4-6, Uden (kosteloos parkeren) 

Verdienmodellen en strategie: hoe richt je dit goed in binnen jouw organisatie? 

Tijdens de workshop Verdienmodellen gaan we dieper in op de (on)mogelijkheid 

om te groeien op basis van het huidige businessmodel. Want soms is het 

verdienmodel waarmee je gestart bent, niet geschikt om mee te groeien. 

Tegelijkertijd is een goed verdienmodel randvoorwaardelijk voor financiering. Hoe 

kun je relevant zijn en blijven? En hoe kun je jouw verdienmodel herijken om te 

blijven groeien? De workshop brengt veel voorbeelden en ervaringen uit de 

praktijk mee. Uiteraard is er ook volop ruimte voor dialoog en intervisie. Ben je 

erbij? 

Door Double Purpose 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEeT_LIi3LMi0Gkuq5_DbRaasoNht_j0sgw7uGmeQWnbgxw/viewform
https://sterkbrabant.nl/
https://www.linkedin.com/in/oscarvdende/
/Users/connect/Downloads/Double%20Purpose


 

IMPACT FINANCIERING & INVESTEERDERSMARKT 
18 april, 14:30 – 18:00, op uitnodiging 
Je weet je impact, je werkt samen met de benodigde partners en je hebt een 

getest verdienmodel. Het enige dat nog mist is financiering om op te schalen. Dit 

is het centrale thema van het event 'Impact Financiering & Investeerdersmarkt'. 

Hiervoor nodigen we gericht ondernemers van het BOF-Netwerk uit. Op het event 

vindt een paneldiscussie plaats tussen verschillende investeerders over het 

investeren in maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Denk aan: 

waar letten ze op? Wat is de meest voorkomende "fout"? Waar zijn ze naar op 

zoek? Etc. Daarna is er de mogelijkheid voor de ondernemers en investeerders 

om te "speeddaten". 

Deze bijeenkomst is op uitnodiging. Ben je niet uitgenodigd en meen je wel 

geschikt te zijn? Stuur dan een mail met een korte motivatie naar bof@brabant.nl.   

 
ONLINE ZICHTBAARHEID 
7 mei 2019, 09:15 - 12:30 uur 
SX Eindhoven, Torenallee 3, Eindhoven (parkeren op eigen gelegenheid op 
Strijp-S, advies is om met het OV te reizen) 
Een hoge online zichtbaarheid en impact voor je onderneming begint bij het 

hebben van een kraakhelder verhaal. Dan wordt je onderneming direct begrepen 

en beter onthouden. Als je wilt opschalen en hier investeerders voor nodig hebt, 

geldt dit nog meer. Hoe overtuig je investeerders om in jou te investeren? Wat 

moet je dan precies vertellen, en in welke volgorde? In deze workshop ga je hier 

actief mee aan de slag. Aan het einde van de workshop heb je een compleet en 

helder verhaal over je onderneming, dat als basis kan dienen voor vele vormen 

van communicatie. 

Door Mark Kwikkers 

 

MEET THE MARKET 
21 mei, 13:00 – 17:00 

Locatie volgt 

Klanten zijn een voorwaarde voor opschaling. En als impactvolle ondernemer zijn 

organisaties uit de publieke sector zeer geschikt als klanten, omdat impact maken 

bij hen ook hoog op de agenda staat. Ben je benieuwd waar verschillende 

Brabantse gemeenten en andere (semi-)publieke organisaties behoefte aan 

hebben als het gaat om inkopen bij impactvolle ondernemers? Kom dan naar 

meet the market en ga in gesprek met inkopers en beleidsmedewerkers van deze 

organisaties. Deze bijeenkomst is een onderdeel van de proeftuin sociaal inkopen 

waarin de provincie Noord-Brabant samen met verschillende Brabantse 

gemeenten en andere (semi-)publieke organisaties kennis opdoet over sociaal 

inkopen (als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) en ermee aan 

de slag gaat. 

Let op: deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor ondernemingen met een 

business to business product of dienst. 

Door Buy Social 

 

 MELD JE HIER AAN. 
Deelname aan de workshops en bijeenkomsten is gratis, maar aan de organisatie 

van deze bijeenkomst zijn wel kosten verbonden. Als je je aanmeldt, gaan we uit 

van je aanwezigheid. Mocht je toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan zo 

snel mogelijk door via contact@sterkbrabant.nl. 

 

http://www.kwikkersdesign.nl/
https://www.buy-social.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEeT_LIi3LMi0Gkuq5_DbRaasoNht_j0sgw7uGmeQWnbgxw/viewform
mailto:contact@sterkbrabant.nl

