
Mini MKB prograMMa: 

‘Van crisis

naar Keuze’

Houd de regie in eigen Hand

De crisis dwingt vrijwel iedere ondernemer tot een koerswijziging. 

Nieuwe perspectieven moeten gecreëerd worden. Hoe zorg je er nu 

voor dat je de regie in eigen hand houdt en niet laat leiden door ex-

terne factoren? 

Speciaal hiervoor hebben PEP Business Creators BV en Free Launch 

het mini programma ‘Van crisis naar keuze’ ontwikkeld. In een kort 

maar intensief traject houden we jou als ondernemer,  jouw bedrijf, 

de keten en de markt tegen het licht. Via diverse invalshoeken wor-

den nieuwe vensters op de toekomst voor jouw bedrijf gecreëerd. ‘Van 

crisis naar keuze’ is speciaal voor het MKB ontwikkeld. Samen met 

jou werken we toe naar nieuwe, kansrijke ontwikkelmogelijkheden 

waaruit je een keuze kunt maken.

Meer informatie:
PEP Business Creators BV | Tel: 013-511 11 51 
Vincent van Rijsewijk | 06-55115606 | vincent@pepbc.nl

Free Launch Training en Coaching | Tel: 013-5400041
Peter Smulders | 06-53786434 | Peter@freelaunch.nl 
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Peter Smulders
Ook Peter is ondernemer. Hij bege-
leidt al bijna twintig jaar andere 
ondernemers bij hun zakelijke én 
persoonlijke ontwikkeling. Zijn 
bedrijf Free Launch richt zich 
daarbij op de MKB-ondernemer. 
Zijn bedrijf HortiCoach vooral op 
agrarische ondernemers. Peter is 
HBO opgeleid én heeft daarnaast 
een onderwijskundige opleiding  

succesvol afgerond. Hij is  
gecertificeerd coach voor de Birkman-

methode van Birkman International (Houston, USA). Deze reflec-
tiemethode heeft in veel bedrijven al tot een blijvend verbeteringsresultaat geleid. 
“De mensen maken het resultaat, niet de plannen” is een gevleugelde uitspraak van Pe-
ter. “De beste resultaten vloeien voort uit plannen die passen bij jou als ondernemer”.



Voorbereiding

Verandertest/Birkman Analyse

Dagdeel 1

Kennismaking
Analyse aan de hand van

modellen
Analyse keten en markt

Eerste ideeën

Dagdeel 3

Mogelijkheden verkennen

Keuzemogelijkheden
selecteren

Borging veranderproces

Dagdeel 2

Verandersetting bepalen
Uitslag “verandertest” of

Birkman
Cultuurbepaling

Ideeën box

Mijn naam is Saskia Broers Denissen van 

Fluitenkruid Bloembeleving in Heukelom. Mede dankzij Vincent van PEP bc heb ik 

in december 2012 dan eindelijk de knoop 

doorgehakt om (weer) volledig zelfstandig 

ondernemer te worden. In een prettige 
& ongedwongen sfeer heb ik met Vincent 

enkele malen rond de tafel gezeten en 
stapsgewijs plannen gesmeed.
Vanuit mijn persoon hebben we bekeken 
waar mijn kwaliteiten & kansen zitten 
en waar de valkuilen, wat kunnen we 
er aan doen en welke stappen ‘moeten’ 
we zetten om de kwaliteiten & kansen te 

ontwikkelen.

De drive die Vincent bezit is 
aanstekelijk, haast besmettelijk. 
Het enthousiasme waarmee hij met 
jou aan de slag gaat neem je regelrecht 
mee in het proces waarin je stapt.

Waarom dit mini programma?
Met het mini programma ‘Van crisis naar keuze’ worden, samen met jou, in drie dag-
delen perspectieven bloot gelegd en nieuwe wegen geopend. Het is een individueel 
programma zodat de aandacht volledig op jouw bedrijf is gericht. Het programma 
doorbreekt bestaande patronen en denkbeelden. Het biedt, door meer gefocust te kij-
ken, een houvast om uit de verwarde huidige situatie te komen én patronen te her-
kennen die leiden tot nieuwe kansen.

Inhoud mini programma

Kennis & Ervaring
Bevlogen experts Vincent van Rijsewijk en Peter Smulders hebben aantoonbare ken-
nis en lopen voorop in hun vak. Door hun persoonlijkheid, visie en expertise maar 
zeker ook de betrokkenheid die zij voelen bij een onderneming weten zij bedrijven 
verder te brengen.

De gebruikte methoden worden veel toegepast en hebben hun betrouwbaarheid in de 
loop van de jaren bewezen.

De Birkman-methode geeft, op een gevalideerde manier, inzicht in je persoonlijke 
en beroepsmatige kwaliteiten. Die geven weer richting aan de weg die jouw bedrijf 
zou kunnen inslaan om succesvol te kunnen zijn. Het Ansoff-model is een analyse-in-
strument om producten en markten met 
elkaar te matchen. Het geeft sturing aan 
de analyse van kansrijke product-markt 
combinaties.
Game-changing is een procesmethodiek 
om veranderingen geaccepteerd te krij-
gen en door te voeren in traditionele 
omgevingen. Het is van belang om be-
staande patronen te herkennen. Door 
op specifieke wijze individuen, teams 
en processen te benaderen, kunnen 
deze patronen doorbroken worden en 
veranderingen worden doorgevoerd.

Vincent van Rijsewijk
Vincent is ondernemer pur sang. Hij 
bruist van de nieuwe ideeën en ziet 
mogelijkheden die anderen niet 
zien. Vincent deinst niet terug om 
nieuwe initiatieven te ontwikke-
len. Vincent heeft als business- en 
marketingconsultant tientallen 
interventies bij MKB bedrijven gedaan om nieuwe  

gezichtspunten voor een vruchtbare toekomst te vinden.  
In 2006 richtte hij PEP Business Creators op (PEP is een afkor-
ting van Plezier En Passie) waar ondernemend adviseren cen-
traal staat. ,,Door samen te janken en samen te juichen kom je 
tot het beste resultaat”, is een typerende uitspraak van hem.  
De introductie van Hortensia Forever&Ever is zo’n voorbeeld. 
Nu zes jaar later is dit een internationaal succes. Daarnaast is 
hij initiator van diverse duurzame initiatieven, zoals Planty 
Pot. In 2013-2014 rondde hij de opleiding ‘Gamechanger’ af, wat 

leidde tot zijn motto ,,Crisissituaties zetten je voor de meest wezenlijke keuze, name-
lijk langzaam sterven of veranderen.”


