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Informatieblad van het Bedrijvencentrum Groenestraat te Nijmegen

Werkbezoek

studentenbedrijven ROC Nijmegen
Op dinsdag 16 september
en donderdag 18 september
hebben leerlingen van de

studentenbedrijven van de
opleiding Detailhandel een
bezoek aan ons Bedrijvencentrum gebracht. Gedurende
een ochtend hebben zij hun
schoolse werkomgeving van
het ROC aan de Campusbaan
ingewisseld voor de zakelijke
omgeving van het BCG aan de
Groenestraat.
Na de ontvangst en een presentatie en rondleiding van
directeur Perry Kleinschiphorst stond voor elk studen-

tenbedrijf het werkoverleg
en een brainstormsessie op
het programma. Die ochtend

heeft elk studentenbedrijf inspiratie opgedaan voor nieuwe
productideeën.
Gedurende het schooljaar
ervaren de leerlingen met hun
eigen studentenbedrijf wat het
ondernemerschap inhoudt.
Dit is een zeer waardevolle
bijdrage aan de algemene
ontwikkeling en hun ondernemende houding. Na dat
jaar staan zij voor de keuze,
liquideren of een doorstart
maken.

Nieuwe huurders:
Yogastudio Maan, unit B.0.9.
Thuiszorg de Madelief, unit B.1.4.A.
Linquistic Systems, unit A.1.12.
Hoka Administraties & Budgetbeheer, unit A.2.2.
Ares Incasso, unit B.1.5A.
Dahlia Kracht BV, unit B.0.1
Michelle Shanti, unit D.0.3

Meer informatie over studentenbedrijven in het algemeen
is beschikbaar op
www.jongondernemen.nl . Voor
informatie over de studentenbedrijven van het ROC Nijmegen kan contact worden opgenomen met Pieter van Hoof
(p.vanhoof@roc-nijmegen.nl).
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Voedselbank

De feestmaand is in aantocht en graag willen wij wederom
een actie voor de Voedselbank Nijmegen starten.
Vorig jaar was onze inzameling een groot succes en wij streven ernaar om dit jaar nog meer in te zamelen en daarom
willen wij graag weer een beroep doen op u en uw medewerkers.
Wij hebben de actie zelfs uitgebreid naar 2 x inzamelen, één
maal voor de Sinterklaas, en één maal voor de Kerst.
Vanaf maandag 17 november t/m vrijdag 19 december staan
er bij de receptie bakken en dozen klaar voor uw donatie. Op
vrijdag 28 november worden de dozen opgehaald voor de
Sinterklaas en op vrijdag 19 december voor de Kerst.
Dit jaar zal er een doos van Douwe Egberts (DE) koffie
staan. U mag zelfs uw DE spaarpunten inleveren.
DE zal voor elke 500 punten, 1 pak koffie doneren (koffie is
een duur product) en doet er dan nog 15% extra bij!
Geweldig initiatief van DE , dus wilt u massaal uw keukenladen, kastjes en hoekjes doorzoeken; vast en zeker vindt
u punten samen gebonden in een elastiekje of aan een
paperclip.
Vooral kaas en koffie zijn luxe producten voor de klanten
van De Voedselbank.
Wat betreft de Sinterklaas: speelgoed e.d. zijn NIET welkom.
Wij danken u mede namens De Voedselbank Nijmegen hartelijk voor uw bijdrage en hopen op heel veel volle dozen.
Receptie Bedrijvencentrum Groenestraat
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Partners in bouwadvies en
Projectmanagement
WMB bouwadvies is in 2001 opgericht en gevestigd in
Nijmegen. Als betrouwbare partner adviseren en ondersteunen wij onze opdrachtgevers vanaf het eerste initiatief
tot en met de uitvoering en nazorg. Door nauwe betrokkenheid binnen het bouwproces, spelen wij flexibel in op
de eisen en wensen van onze opdrachtgevers.
Wij beschikken over een jarenlange en veelzijdige ervaring in
de nieuwbouw, verbouw en renovatie en onderhoud van woningen en appartementen, scholen, bedrijfspanden, openbare
gebouwen, multifunctionele centra en monumenten. Voor
ons komen de belangen van de opdrachtgever, het nakomen
van afspraken, planning, technische kennis, kostenexpertise,
flexibiliteit en heldere communicatie voorop. Mede hierdoor is
de relatie met onze opdrachtgevers duurzaam en vertrouwd.

Kennis en vaardigheden bij bouwprojecten
Waar gebouwd wordt, werken mensen samen.
Specialisten uit verschillende disciplines brengen
hun kennis en vaardigheden in op de diverse
vlakken binnen het proces. Deze bundeling staat
aan de basis van ieder succesvol bouwproject.
Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw, om woningbouw of utiliteitsbouw, het optimale rendement wordt bereikt als de juiste kennis en vaardigheden worden ingebracht
en gemanaged.
Deze kennis brengt WMB bouwadvies binnen bouwprojecten in. Zowel zelfstandig
als in deelopdrachten voor het project of voor een specifieke vraagstelling.
Wij kunnen, in relatie tot gestelde vragen en uitdagingen, onze kennis en inzet
zodanig combineren dat passende en kwalitatief hoogwaardige eindproducten ontstaan.
Bouwmanagement is een discipline die WMB bouwadvies maakt tot een unieke partner.
Ervaring in combinatie met betrouwbaarheid en kostenbeheersing maakt ons tot uw
partner die het verschil maakt in nagenoeg ieder bouwproject.

Wat kunnen wij voor u betekenen bij,
NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE OF ONDERHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectmanagement
Projectbegeleiding						
Directievoering                           
Bouwtoezicht
Bouwkundige rapportages
Aanbestedingen					
Vergunningsaanvragen
Budgetteringen
Kostenramingen
Begrotingen
Bestekken
Technische omschrijvingen
en tekenwerk in Autocad 2D en 3D BIM-Revit

Kom gerust eens bij ons langs, voor kennismaking voor advies of
gewoon voor een kopje koffie. Wij zijn gehuisvest in gang D unit D.07.
Of bezoek onze site www.WMB-bouwadvies.nl en kijk daar voor uitgebreide
informatie over ons.
Telefoon 024-357 88 40 of mail info@wmb-bouwadvies.nl
Graag tot ziens.

Peter Janssen - Henk Janssen - Attie Kerkman
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Even voorstellen

Op weg naar meer klanten met
zakelijk netwerken (via LinkedIn)?
“speciale sessies voor ondernemers van
Bedrijvencentrum Groenestraat (BCG).”
Op dinsdag 20 Jan 2015 organiseert atHoning training&coaching
en LinkedIn adviseur een 1,5 uur durende (informatieve) presentatie voor de BCG ondernemers. In deze informatieve presentatie
word je als ondernemer meegenomen in de wereld van LinkedIn
en zakelijk netwerken. Je krijg inzicht in de mogelijkheden en
kansen die LinkedIn ondernemers biedt om in beeld te komen bij
je doelgroep.

Yogastudio Maan
Wij, Ans, Harsa en Miranda zijn
drie enthousiaste, gecertificeerde
yogadocenten. In de maand september hebben wij een yogastudio
in het Bedrijvencentrum Groenestraat geopend. De yogastudio hebben we de naam ‘Maan’
gegeven.
Wij hebben alle drie een opleiding
gevolgd aan een yogaschool in
Nederland en geven al enige tijd
yogalessen verspreid over Nijmegen. De yoga die wij geven heet
Hatha Yoga. Dit is een vorm van
yoga waarbij bepaalde lichaamshoudingen (asana’s) gedurende
lange tijd worden aangehouden. Zo nu en dan doen we de
houdingen echter ook wat sneller
achter elkaar, zoals in de bekende
zonnegroet.
Yoga krijgt tegenwoordig veel
aandacht in de media. Naar onze
mening is hierbij echter een
eenzijdig beeld ontstaan. Als je de
verhalen en foto’s in de magazines
moet geloven is yoga alleen voor
slanke en lenige mensen. Dat
beeld is niet juist. Yoga is namelijk
voor iedereen en iedereen heeft
baat bij yoga. Yoga is bovendien
veel meer dan alleen de lichaamshoudingen. Het is een manier om
naar binnen te keren, om lichaam

en geest nader tot elkaar te brengen. Wij besteden in onze lessen
dan ook zeker de nodige aandacht
aan meditatie.
Ben je net terug van vakantie en al
weer toe aan een beetje rust in je
hoofd? Yogastudio Maan biedt je
de mogelijkheid om even een moment voor jezelf in te lassen. Gun
jezelf een langere pauze en volg
een les op vrijdagmiddag, of rond
de drukke werkdag af met een
les in de avond. Door het ruime
cursusaanbod is yogastudio Maan
dé plek om even afstand te nemen
van je dagelijkse beslommeringen.
Kom weer tot jezelf en beoefen
yoga bij ons!
Heb je interesse gekregen om
yoga te gaan doen? Kijk dan ook
eens op onze website: www.yogastudiomaan.nl. Daar vind je meer
informatie over ons cursusaanbod.
Kies een tijdstip en dag en meld
je aan.
Het is ook mogelijk om eerst eens
met yoga kennis te maken en een
les te ervaren. Meld je dan aan
voor een proefles.
Je kunt natuurlijk ook altijd een
keer bij ons binnenlopen: ruimte
B.0.9

Op donderdag 5 febr. 2015 organiseert atHoning een 3 uur
durende intensieve en interactieve workshop ondernemen met
LinkedIn voor de BCG ondernemers. Deze workshop is praktisch
en persoonlijk gericht hoe jij je als ondernemer met je onderneming op LinkedIn gaat profileren. Direct toepasbaar door het
werken in LinkedIn op je laptop. Hoe kun jij als ondernemer met je
onderneming LinkedIn optimaal in gaan zetten. Je zakelijk netwerk
online succesvol opbouwen, voor nu en later. Om uiteindelijk je
doel beter te bereiken, meer naamsbekendheid en in beeld komen
bij (potentiele) klanten en opdrachten.
Informatieve presentatie LinkedIn (20-1-2015)
Aanvang 19.45 tot 21.30 uur (incl. pauze).
Kosten € 19, - per persoon (excl. Btw) inclusief koffie/thee/water.
Workshop ondernemen met LinkedIn (5-2-2015)
Aanvang 19.15 tot 22.15 uur (incl. pauze)
Kosten € 99, - per persoon (excl. Btw) inclusief koffie/thee/water.
Locatie : Bedrijvencentrum Groenestraat (vergaderzaal)
Aanmelden via info@athoning.nl

Over atHoning:
atHoning is Anton Honing, gespecialiseerd in online netwerken en
profileren via LinkedIn. atHoning
organiseert regelmatig presentaties en workshops voor particulieren en ondernemers. In september 2014 heeft Anton voor het
Jong MKB Arnhem-Nijmegen deze workshop in ons BCG verzorgd
welke succesvol en enthousiast ontvangen is. Met Perry Kleinschiphorst heb ik afgesproken om deze workshop ook exclusief
voor ondernemers van het BCG aan te bieden.
Ik hoop u op beide avonden te mogen begroeten en mee te nemen in de wereld van LinkedIn en zakelijk netwerken.
Met vriendelijke netwerk groet,
LinkedIn bijeenkomst Jong MKB sept 2014.
Anton Honing
atHoning training&coaching
LinkedIn advisering en begeleiding
www.athoning.nl
Go (B)LinkedIn, zet je bedrijf meer op de kaart
en zorg voor een optimale online profilering
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Netwerken Netwerken

Of je zelfstandig, MKB of een multinational bent, voor een
bedrijf is een gezond netwerk altijd van levensbelang. Het
doel van dit artikel is de activiteit die we ‘netwerken’ noemen, scherp afgebakend te
beschrijven.

Wat is netwerken niet?
Om uit te leggen wat netwerken is, zal ik eerst uitleggen
wat netwerk juist niet is. Veel mensen gebruiken namelijk
de term ‘netwerken’ voor het ‘werven van klanten’, terwijl
dit twee verschillende activiteiten zijn. Netwerken is dus
niet het werven van klanten.
Wat is netwerken dan wel?
Netwerken is de activiteit van het bouwen en onderhouden
van persoonlijke relaties. Daarmee is het een activiteit die
meerdere resultaten kan opleveren, waarvan het verkrijgen
van nieuwe klanten er één is. Een ander resultaat is het
ontwikkelen van nieuwe kennis of zichtbaar worden voor
anderen.
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Netwerken leidt onder andere tot:
- Zichtbaar zijn in de (zakelijke) wereld
- Nieuwe vrienden en kennissen
- Betere informatievoorziening (meer of sneller kansen en bedreigingen zien)
- Kennis (en kunde) delen met elkaar
- Het bieden van hulp aan anderen (!!!)
- Kansen delen met elkaar
- Het krijgen van hulp van anderen
- Nieuwe opdrachten
- Samenwerking(sverbanden)
- Etc. etc.
Hiermee is netwerken een absolute must voor iedere
ondernemer. Het is een onderdeel van je corebusiness.
Een van je verantwoordelijkheden is namelijk om te
zorgen dat je als spreekwoordelijke kapitein op het schip
weet waar je naar toe wilt gaan om je schip veilig naar
de bestemmingen te loodsen. Daarvoor dien je te weten
wat er om je heen gebeurt. Doe je dit niet, dan loop je
het risico om geen vervolgladingen meer te krijgen of
om op een ijsschots te varen. Wil je dat je bedrijf zich
staande houdt door de tijd heen, dan zal je de wisselende marktomstandigheden moeten zien gebeuren,
de reactie van de markt daarop kunnen polsen, nieuwe
kansen en werk kunnen aanboren, etc.
Als je eenmaal begrijpt dat netwerken noodzakelijk is,
wil je er mee aan de slag gaan. Maar hoe doe je dat dan?
Netwerken bestaat uit 2 stappen en meerdere gevolgen.

Stap 1. Het bouwen van persoonlijke relaties
Dit is iets wat je nu ook al in het dagelijks leven doet;
alleen ga je nu actief aan de relatie bouwen door interesse te tonen in de persoon achter het gezicht dat je
groet. Als je dit doet in een omgeving die zakelijk gezien
vruchtbare grond is, dan noem je dit netwerken.

Stap 2. Het onderhouden van persoonlijke relaties
Relaties stoppen als mensen er niets uit halen of denken
er niets meer uit te kunnen halen. Blijf dus courant voor
je netwerk. Deel informatie, help mensen, toon oprechte
interesse in hun persoon (zakelijk en privé). Bel of bezoek mensen met een zodanige frequentie dat je aan elkaar blijft denken. En zorg dat je echte connectie maakt
met mensen. Hiervoor zijn je communicatieve vaardigheden belangrijk en dit is een onderwerp waar je je hele
leven aan kan blijven werken. Je zult nooit uitgeleerd
zijn op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Lees-, luister- en kijk-tips:
Verbeter je communicatieve vaardigheden:
- Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt –
Dale Carnegie
- Luisteren loont – Mark Goulston
Netwerken:
- Je bent wie je kent, netwerken als levenskunst –
Edouard van Arem
- Netwerken, zo eenvoudig is het (niet) – Rob van
Eeden
- Je kent wie je bent, de verborgen kracht van relatie
netwerken – Jos van Hezewijk
- Networking with millionaires – Thomas Stanley
(Engelstalig audiobook)
Tip: start op tijd met netwerken. Als je zaait duurt het een
tijd voor je kunt oogsten.
Over de auteur
Sebastiaan Willemsen, gehuisvest in Bedrijvencentrum
Groenestraat, is zelfstandig consultant en werkt veelal
voor middelgrote en grote organisaties. Hij helpt organisaties kostenbesparing en omzetverhoging te realiseren.
Heb je een vraag of opmerking voor de auteur:
swillemsen@omenst.nl of 06-14804830.

Netwerken Netwerken

Ga er op uit en leer mensen kennen. Stel jezelf de vraag:
waar komt mijn doelgroep samen? Ga bijvoorbeeld naar
een congres voor je doelgroep. Leer je doelgroep goed
kennen: wat speelt er bij hen? Misschien nog belangrijker: ontmoet de mensen die al een relatie hebben met
je doelgroep. Als je met deze sleutelpersonen goede
banden kan opbouwen, kunnen zij overtuigd raken van
jouw kwaliteiten en jou aanbevelen bij jouw doelgroep.
En zij kennen vaak veel personen van jouw doelgroep.
Het zelfde geldt natuurlijk ook voor je concurrenten en
collega’s.

Gevolg: nieuwe business.
Je zult zien dat de mensen in jouw netwerk je aan jouw doelgroep gaan aanbevelen, of dat mensen uit jouw doelgroep je
aanbevelen aan hun collega’s. Zo krijg je weer nieuw werk.
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Even voorstellen

Michelle Shanti
Ik ben Michelle Shanti en ik geef sessies, trainingen en workshops waarin de kracht van vrouwen centraal staat. Ook geef ik
meditaties en bewustzijn-trainingen en schrijf ik boeken over de
verbinding tussen spiritualiteit en seksualiteit. Op mijn website
www.michelleshanti.nl kun je nog meer over mij en mijn werk te
weten komen.

Hoe het begon:

In 2010 schreef ik mijn eerste boek Naar liefde en vrijheid waarin
ik schrijf over de spirituele en seksuele kracht van de vrouw en
sinds die tijd ben ik naast de meditatielessen en de massages die
ik al gaf, steeds meer trainingen en sessies gaan geven die in het
teken staan van spiritualiteit en seksualiteit.

Wat ik voor jou kan betekenen:

Sinds oktober van dit jaar heb ik een praktijkruimte in het
bedrijfscentrum en je bent altijd welkom (ook mannen) voor een
ontspanningsmassage, meditatie les of coachingsgesprek. Voor
mijn collega’s hanteer ik natuurlijk een speciale prijs. Wil je daar
meer over weten, neem dan gerust contact met me op. Het lijkt
mij ook heel leuk om bijvoorbeeld maandelijks een meditatietraining te geven voor mensen in het bedrijvencentrum; ik ga
zeker polsen of daar animo voor is!

Ik zie je graag:

in de wandelgangen, of natuurlijk tijdens de maandelijkse vrijdagmiddagborrel (VrijMiBo) waarbij ik binnenkort een presentatie zal gaan geven.
Michelle Shantie
Unit D.0.3.
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cademy Jong MKB KAN
Voor Ondernemers door Ondernemers
In 2014 is er binnen de businessclub Jong MKB KAN een nieuw initiatief gestart: De Academy. Leden verzorgen deskundige workshops voor
andere leden voor bijzonder lage vergoedingen. Op die manier krijgen
ondernemers de gelegenheid om snel veel kennis te vergaren van
collega’s die er mee in de praktijk werken. Van juridisch advies tot social
media, van gezondheidstips tot communicatie. Op elk gebied valt iets te
leren en persoonlijk te groeien.

Wat heb ik daar aan?
Je investeert in jezelf. Hoe zorg je beter voor jezelf qua houding, energie?
Hoe bereik je meer klanten via presentatie, communicatie of social
media? Hoe krijg je een beter imago door kleding, foto’s en website?
Hoe ga je handig om met administratie en belasting (je grootste kostenpost!!) om meer over te houden? Een greep uit de onderwerpen die
komend jaar aan bod gaan komen. De academy is voor leden en door
leden.

Praktische informatie
Tarieven: Leden € 30,- ; Niet-leden € 45,Workshoptijden: 19.30 – 21.30 uur (tot 22.00 uur netwerkborrel).
Locatie: Afwisselend in Nijmegen (Bedrijvencentrum Groenestraat) en
Arnhem.
Meer informatie en het programma op: www.jongmkbkan.nl/academy

Vragen/Opmerkingen?
Heb je nog vragen of opmerkingen?
Jouw mailtje naar academy@jongmkbkan.nl is van harte welkom.

Wij zien u toch ook op onze

VrijMiBo

Dit najaar waren er al weer drie VrijMiBo’s.
We houden ze elke laatste vrijdag van de
maand en willen u daar ook graag ontmoeten.
Samen met enkele tientallen van uw collega’s.
Kom na een maand hard werken in je eigen
kantoorruimte even je blik verruimen en kijk
eens om je heen. Een babbel, een grap, een
wijntje of ineens een interessant gesprek waar
jij of die ander veel aan heeft. Soms alleen al
verbazingwekkend leuk om te horen waar een
ander mee bezig is, en hoe.
Volgende keer met een korte maar
interessante intro van 10 minuten over
(e)marketing met concrete tips!
Nu al een tip?
Breng visitekaartjes mee...
...en een goed humeur.
Volgende VrijMiBo: vrijdag 28 november a.s,
aanvang 16.30 in het bedrijfsrestaurant.

Dus we zien jou
op de volgende VrijMiBo!

Gaat u Ondernemen?
Dat doe je samen met ons!

De specialist op het gebied van
flexibele huisvesting (kleinere units,
flexplekken, doorgroeimogelijkheden).

Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
024- 38 333 33, www.bcgs.nl

