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Harm Post, 
directeur Groningen Seaports. 
Onder zijn leiding is de 
commerciële slagkracht van 
deze organisatie sterk 
vergroot. Opzetten en 
onderhouden van contacten 
met vele relaties is hierbij 
van groot belang, zodat 
150 gevestigde bedrijven zich 
lekker voelen en uitbreiden.

Werner Hoenders
(Hoenders training en 
coaching), levert vol 
overtuiging en enthousiasme, 
middels training en advies op 
maat, een bijdrage in de 
ontwikkeling van mensen en 
organisaties.

Max Vijftigschild
directeur Internet Academie
Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Succesvol za-
kendoen is een uitgekiende 
combinatie van mogelijkhe-
den van de reële en virtuele 
wereld. De Internetacademie 
kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen 
van een geslaagde interac-
tieve werkomgeving voor be-
drijfsleven en organisaties.

UWV WERKbedrijf, gemeente 
Groningen en MKB Nederland
slaan de handen ineen om
u te informeren over 
(personele) zaken die u 
raken.

Op 19 oktober aanstaande, 
organiseren wij voor u alweer de 
vierde MKB-Ondernemersavond. 

Een avond die geheel in het teken zal 
staan van (e)marketing, effectief 
netwerken en de kracht van een 
goede profiel-pitch. 
Wat zijn de (on)mogelijkheden van 
social media als Twitter, Facebook en 
Hyves. 
Hoe kunt u deze media in uw 
voordeel gebruiken?

Graag nodigen wij u uit voor dit 
programma met praktische en inspi-
rerende workshops en netwerkactivi-
teiten in het nieuwe congrescentrum 
Hanze Plaza. 

Programma
18.00 uur Ontvangst 
Leerlingen van het Noorderpoort College verzorgen de catering

18.30 uur Opening 
Ton Schroor, wethouder economische zaken gemeente Groningen, opent de avond. 
Aansluitend neemt Harm Post u mee in de grootste bouwput van het noorden en de 
grote kansen die dit biedt voor ondernemers

19.00 uur Eerste workshopsronde
1. Krachtig communiceren en zelfprofilering, door Werner Hoenders 
2. Het internet nu eens echt gaan gebruiken! Inzicht in e-marketing, 
    door Max Vijftigschild

19.45 uur Tweede workshopsronde

20.30 - 22.00 uur Netwerken
Een toegift van Werner Hoenders

U bent van harte welkom!

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn tijdens deze avond? 
Meld u aan per email: werkgeversteam@groningen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het werkgeversteam: 050-7519165




