
    
 

Getuigenis Cees Verbree 
======================================================= 

Beste Cees, 
 

Toen ik lid werd van BNI kwam jij al gauw bij mij op bezoek. Wat mij opviel was  dat je 

veel tijd nam om mij en mijn bedrijf te leren kennen. Ook hoeveel je wist over mijn 

diensten. Je had je huiswerk duidelijk heel goed gedaan.  

Tijdens dat eerste gesprek kreeg ik zeer nuttige tips om de waarde van mijn bedrijf te 

formuleren en mijn pitches te maken. Je leerde mij ook hoe ik klanten kon werven 

vanuit het principe “geven loont” . 

Het was het begin van vele leersessies, waarin het steeds weer ging over de pijlers onder 

het ondernemen zijn. Op je eigen  bevlogen manier nam je mij met veel passie mee op de 

reis van mijn klant, leerde mij hoe ik die reis zo aangenaam mogelijk kan maken en hoe 

ik die klant kan verleiden om met mij op reis te gaan.  

Je uitleg is altijd doorspekt met veel praktijkvoorbeelden, waarbij je steeds goed aansluit 

bij mijn eigen situatie. In heldere Jip en Janneke taal heb jij mij de beginselen van het 

ondernemen bijgebracht.  Ook al had ik al tien jaar ervaring als ondernemer: bij jou heb 

ik een andere kijk op ondernemen gekregen. 

Tijdens de training Succesvol ondernemen heb ik mij geen moment verveeld. Boeiend 

brengen Barry en jij de saaie stof tot leven. Jullie geven snel feedback op het huiswerk 

en geven daarbij tips die je verder helpen. Stap voor stap hebben jullie mij geholpen om 

tot een doordacht businessplan te komen waarmee ik mijn bedrijf in Roermond voort kan 

zetten en succesvol te worden.  

Daarnaast beschik jij over een aantal eigenschappen die jouw dienstverlening nog meer 

betekenis geven. Je bent altijd geïnteresseerd en zeer behulpzaam. Je bent energiek en 

weet daarmee mijn ondernemersvuurtje steeds weer aan te steken. Je beschikt over een 

flinke dosis humor en bent altijd bereid om een ander te helpen. Je vond het geen enkel 

probleem om mij na de opleidingsdagen thuis te brengen zodat ik niet met het OV terug 

moest. Daarnaast ben je voor mij een  voorbeeld als het gaat om integriteit en 

vertrouwen.  

Cees dank je wel voor alles wat ik van je mocht leren. Je bent een fijn mens, ik zal je in 

Roermond graag bij collega ondernemers aanbevelen. 

 

Aafke Halma  

Aafio Ritueelbegeleiding 

Afscheids- en uitvaartspecialist 

 

 


