
Als ondernemer wil je groei, groei voor je onderneming. 
Dit kun je zoeken in commercie in marketing en 
acquisitie. Maar er is ook een andere manier om 
groei te realiseren, persoonlijke ontwikkeling leidt 
automatisch naar groei op zakelijk gebied. 

In aanloop naar het evenement van Mind Body & Attitude op 
9 april 2021  organiseren we maandelijks mini-sessies waar jij 
kennis kunt maken met de methodieken om jouw Mind, Body 
& Attitude te ontwikkelen en daarmee groei van jou als 
persoon en jouw onderneming te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst vinden verschillende mini-sessies plaats in de 
ruimtes van de Bibliotheek. Inhoudelijke informatie over de sessies 
en een introductie van de spreker vind je op de volgende pagina. 

Inloop Café Americain  12.30-12.45
Sessie 1:  Stacey Seedorf 13.00-13.45
Sessie 2: Erwin Grootenboer 14.00-14.45
Sessie 3: Hans Jansen   15.00-15.45
Borrel Café Americain  16.00-17.00

Inloop bij Café Americain aan de voorkant van de Bibliotheek dit is ook 
waar wij het event afsluiten met een kleine borrel. In verband met 
Covid19 en alle maatregelen, hebben wij besloten dat we niet alleen 
publiek uitnodigen voor de MBA Minisessies maar deze ook live 
streamen. Meld jezelf aan voor een gratis ticket voor de mini-sessie op 
29 oktober. Je ontvangt per e-mail verdere informatie. Adres: Groenmarkt 153, 3311 BD Dordrecht

Parkeergelegenheid: APCOA PARKING Visstraat 18, 3311 KX Dordrecht
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Erwin Grootenboer 
 ‘yes’ ik wil omzet
Het boek "Yes; ik wil omzet!" neemt je mee in de wereld van sales in de huidige tijd. Want 
ondanks alle verplaatsingen naar de online wereld, blijft binnen heel veel businesses en 
markten persoonlijke verkoop cruciaal. Ben jij klaar voor de nieuwe manier van verkopen?

Hans Jansen 
3 dagen slim onernemen en meer verdienen dan met 6 dagen hard werken
Time-management en focus houden zijn aandachtspunten voor menig ondernemer. Je kunt dag 
en nacht werken, maar daar wordt het ondernemerschap niet perse leuker van. Wat je wilt is meer 
geld verdienen, in minder tijd. Maak kennis met het gedachtegoed van Hans Jansen, inspirator op 
het gebied van slim ondernemen en persoonlijke ontwikkeling.  Hans geeft je een introductie in 
efficiënter ondernemen, interactief en humoristisch.

Stacey Seedorf,
State of Mind Network.  Breinleiderschap-trainer/coach, spreker en auteur

Hoe bereid je jezelf voor op een ‘optreden’; hoe krijg je jezelf en je energie op niveau; hoe krijg je 
jouw energie op een level dat je mensen raakt en boeit.  Maar vooral hoe hou je jouw publiek 
geboeid, alles heeft te maken met de juiste mindset oftewel: ‘’zet breinleiderschap in met als doel, 
mindbalance’’.
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Deze events worden aangeboden als kennisdeling, dit betekent dat de ondernemers hun tijd gratis beschikbaar stellen. Koffie, thee en water worden tijdens de sessies aange-
boden door de Bibliotheek op basis van 'pay what you want'. De bibliotheek is afhankelijk van subsidies en giften, in deze tijd staat alles onder druk. Een kleine bijdrage als dank 

voor de gastvrijheid wordt enorm gewaardeerd. In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn alle in de agenda genoemde activiteiten onder 
voorbehoud! De maatregelen met betrekking tot corona kunnen dagelijks veranderen. Check de website van het RIVM voor het laatste nieuws en richtlijnen.
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