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Samen op zoek naar authentiek 
ondernemerschap

Een 3-daags ondernemersprogramma rond het 
doorbreken van routine en het bekomen van meer 
veerkracht en wendbaarheid

Onze retail is gepolariseerd: enerzijds internationale 
ketens en online reuzen en anderzijds échte ‘local 
heroes’. Hoe meer de consument wordt geconfronteerd 
met een grootschalig en online aanbod, hoe meer 
hij op bepaalde momenten hunkert naar een 
persoonlijke aanpak. Familiale bedrijven zetten hun 
beste troefkaart in: ze gooien zichzelf met passie in 
de strijd om klanten te behagen en medewerkers te 
coachen. Dag in dag uit met hart en ziel het beste 
van zichzelf geven. Maar vroeg of laat kom je jezelf 
tegen en bots je tegen die spreekwoordelijke muur. De 
energie moet vanuit de buik komen. Klanten moeten 
die authenticiteit kunnen proeven. Om op termijn 
te oogsten, moet een zelfstandige ondernemer op 
bepaalde momenten zijn hart laten prevaleren op het 
korte termijn gewin. Passie komt voor de winst.

Marc Smits, Ils Verheyen, Jo Vermeylen

Onder begeleiding van onze ervaren 
coaches
PMO ontwikkelde een uniek programma waarbij 
3 ervaren trainers nieuwe leiderschapsinzichten 
geven rond doorbreken van routine, stellen van 
doelen, veerkracht en wendbaarheid.

• PMO trainer Jo Vermeylen gaat tools aanreiken 
om eigen doelen te realiseren en routine te 
doorbreken. 
Essentiële vragen in zijn workshop zijn : 

• PMO trainer Marc Smits zal werken rond het 
“Managen van jouw veerkracht”. 

• PMO trainer Ils Verheyen zal u, als 
ondernemer begeleiden in “Meesterschap in 
wendbaarheid”. 

Het unieke van dit programma zit in de traagheid.  
We nemen de tijd om “rust” in te bouwen. Naast 
de workshops is er tijd voor ontspanning, samen 
zijn, genieten van culinaire momenten en warme 
gesprekken. De ochtenden worden heel speciaal 
want  we bouwen een ochtendmoment in waar 
ieder van jullie in stilte maar ook in kracht wakker 
wordt.

• Waar wil ik naartoe als bestuurder ?
• Hoe stel ik doelen op lange termijn ?
• Waar ga ik voor ?

• Bewustzijn en eigen 
verantwoordelijkheid creëren, werken 
rond authenticiteit, interne en externe 
verslavingen.

• Het managen van emoties, introspectie, 
waarom mensen blijven vasthangen aan 
patronen zijn boeiende onderwerpen die 
ondernemers veerkrachtiger kunnen 
maken.

• Hoe word je meester over jouw eigen 
gedrag ?  

• Bewust zijn en wendbaar bewegen. Het 
denken voedt het hart en straalt af op 
anderen. Of op jezelf ? een interessante 
ontdekkingstocht om jouw leiderschap 
een nieuwe dimensie te geven.

Ons inspirerend programma
Zondag 26 september
 Aankomst late namiddag, ontvangst 
 Eerste kennismaking met de groep & de trainers/begeleiders
 3 gangendiner
 Warme gespreksmomenten – networking/samen zijn
 Overnachting

Maandag 27 september
 Ochtendritueel (in stilte én in kracht de dag beginnen) (vrijblijvend)
 Uitgebreid ontbijt, 
 VM workshop met koffiepauze (theepauze)
 2 gangenlunch,
 NM workshop met koffiepauze (theepauze)
 3 gangendiner
 Avond programma (Warme gespreksmomenten – networking/samen zijn)
 Overnachting

Dinsdag 28 september
 Ochtendritueel (in stilte én in kracht de dag beginnen) (vrijblijvend)
 Uitgebreid ontbijt
 VM workshop met koffiepauze (theepauze)
 2 gangenlunch,
 Afsluitende sessie
 15u00-15u30 huiswaarts

EXCLUSIEF: PMO biedt deze 3-daagse opleiding aan voor slechts €630 pp. (excl. Btw).  
U betaalt enkel de verblijfkosten en maaltijden, de opleiding wordt gratis aangeboden.

Ergens in een prachtige en luxueuze locatie, afgezonderd van de dagelijkse hectiek van de winkel, om samen met 
collega-ondernemers te werken rond nieuw en authentiek ondernemerschap. Ondernemerschap en leiderschap  dat 
vertrekt vanuit het hart van de ondernemer zelf.
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