
Beknopte beschrijving producten 
portfolio van ESO

Op zakelijk en persoonlijk vlak

ESO  omvat onder andere:
- Masterclass Succesvol Ondernemen
- Weekprogramma’s
- Strategiedefinitie
- Prioriteitstelling management 

Beslissingen
- Bedrijfsplan ontwikkeling
- Bepalen stuurinformatie
- Productiviteitsverhoging (logistiek)
- Creativiteitssessies, zoals 

schilderworkshops

Deze bijeenkomsten zijn voor 
managementteams tot 25 personen.
Congressen en conferenties  voor grote 
groepen is mogelijk.



Masterclass Succesvol Ondernemen
Op zakelijk en persoonlijk vlak

Doel
In economisch veranderlijke tijden een 
onderscheidende economische 
voorsprong opbouwen

Ingrediënten
Business cases met Top-ondernemer
Michiel Muller en Top-coach Jan de Hoon



Leergang Ondernemend Leiderschap
Op zakelijk en persoonlijk vlak

Doel
In economisch veranderlijke tijden een 
onderscheidende economische 
voorsprong opbouwen. U, als manager en 
boegbeeld, heeft daarin een belangrijke 
voorbeeldfunctie. (voorjaar 2011)



Strategische heroriëntatie
met management team
Doel
Op basis van externe en interne 
veranderingen bedrijfskoers bijstellen

Ingrediënten
Nulmeting, Quick scan, SWOT en kern-
kwaliteiten als basis voor Mindmap en 
vervolgens plan van aanpak



Bedrijfsplan voor nieuwe onderneming 
Doel
Oprichten van een nieuwe organisatie 
(eenheid).  Vanuit strategisch, financieel, 
personeel en informatie/ 
automatiseringsperspectief.

Ingrediënten
Missie,  visie, doelen en doelstellingen
Scenario’s, plan van aanpak en 
investeringsplan 

 

 

BN/  

De Stem 

De Zuid- 

Westkrant 

Kalenders 

Ledenblad 

Door de Bril 

van Wil 

Info-Blad 

‘t Kwalleke 

Plattelands- 

krant 

De Bazuin 



Focus op stuurinformatie
met management team
Doel
Meetindicatoren op kerntaken toespitsen

Ingrediënten
kerntaken vaststellen. Balans in meet-
indicatoren bepalen.  Dashboard met 
management  inrichten.



Programma Productiviteitsverhoging
Voor uw bedrijf of bedrijfsonderdeel

Doel
Logistieke keten optimaliseren

Ingrediënten
SWOT en samenwerkingsketen
Rendement van projecten analyseren
Plan van aanpak voor prestatieverhoging



Persoonlijke Coaching bestuurder
Op zakelijk en persoonlijk vlak

Doel
Visie op onderneming vanuit authentiek 
leiderschap

Ingrediënten
Missie, visie, ambitie, kwaliteiten, 
persoonlijk perspectief. Met voorbeelden 
uit de natuur.



Programma Inspirerend samenwerken
Voor uw team of bedrijfseenheid

Doel
Leren samenwerken vanuit zakelijke en 
persoonlijke kwaliteiten

Ingrediënten
Belbin methode
Schilderworkshop
Diner-parlant



Creatief Communiceren
Tussen afdelingsmedewerk(st)ers

Doel
Zicht krijgen op kernkwaliteiten

Ingrediënten
Vanuit thema communiceren via het 
‘doek’ met de collega’s.



Congres voor grote(re) groepen
In Vlaamsche Schuur met break-out
sessies

Doel
Kennisoverdracht met natuurwandeling

Ingrediënten
Programma, dagvoorzitter, lunch, diner, 
outdoor evenementen



Veren en meebewegen
Fysiek communicatieprogramma voor 
managers
Doel
Kennis over communicatie en het effect 
ervan
Ingrediënten
Frontale aanval, Wind uit de zeilen,  
geven en nemen, omzeilen, aanvalsplan


