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Testimonial Opleiding ‘De basis van succesvol ondernemen’ 

Honescon Praktijkgericht Ondernemen 

 

Nadat mijn bedrijf een jaar had stilgelegen, was ik in september weer van start gegaan. Dit 

keer wilde ik mijn bedrijf goed gaan neerzetten. Ik was aan het worstelen om mijn visie en 

missie helder te krijgen en goede doelen neer te zetten voor 2019. Daarnaast wilde ik leren 

hoe ik een goede ondernemer kan zijn. Ik deed altijd maar wat. Niet alleen inhoudelijk, maar 

ook financieel.  

Ik had al vaker programma’s gedaan met een businesscoach. Daar heb ik veel geleerd over 

marketing, maar niet zozeer over het ondernemerschap en de financiële kant van het 

ondernemen. Ik had de kennismakingsworkshop gevolgd bij Barry en Cees en wist gelijk dat 

ik deze ondernemersopleiding wilde doen. Eindelijk een opleiding waarin je in de brede zin 

leert om ondernemer te zijn. En de opleiding kwam voor mij precies op tijd. 

De opleiding heeft alles opgeleverd wat ik hoopte en nog meer. Ik heb nu heel helder voor 

mezelf hoe ik mijn bedrijf wil neerzetten, wat mijn missie en visie zijn en ik heb mijn doelen 

voor 2019 helder. Ik heb alle informatie om een goed ondernemersplan te maken. Voor mijn 

gevoel heb ik echt het fundament van mijn bedrijf neer kunnen zetten. Daar was ik naar op 

zoek. Daarnaast ik heb heel veel geleerd over het ondernemerschap en dat geeft mij 

vertrouwen. Inzicht in mijn financiën en hoe ik een financieel gezond bedrijf kan opbouwen. 

Ik voel dat ik nu een stevige basis heb als ondernemer. 

Dit alles onder de professionele begeleiding van Barry en Cees. Met de nodige humor erbij, 

dat vind ik altijd prettig. Zij dagen je uit om stappen buiten je comfortzone te zetten om te 

groeien als ondernemer. En dat is ze gelukt.  

Ik kan de opleiding zeker aanraden als je een stevige basis wilt hebben als ondernemer. 

Zowel voor ondernemers die net beginnen als voor ondernemers die al een tijd bezig zijn.  

Je wordt er echt een betere ondernemer van. 

Astrid Landman 

Relatiespecialist 

 

21 december 2018 

 

mailto:astrid@airmeetswater.nl

