
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak jouw bedrijf Future Fit! 
Je bent een rasechte mkb-ondernemer en je gelooft in een mooie toekomst voor jouw bedrijf. Jij en 
jouw bedrijf hebben alleen last van de Coronacrisis. Speciaal voor die ondernemers ontwikkelde 
OndernemersLift+ het Future Fit programma. Samen met twee ervaren businesscoaches en enkele 
collega-ondernemers ga je in Future Fit aan de slag om jouw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. 
Zo loodsen we jou en jouw bedrijf door de crisis.  
 
Future Fit in 5 stappen 

      
      De voordelen op een rijtje 

• Deelname aan Future Fit is gratis. De provincie Noord-Brabant en de partners van 
OndernemersLift+ betalen het programma 

• De groep bestaat uit maximaal zes ondernemers, allemaal met een vergelijkbare uitdaging 
waardoor je van elkaar kunt leren 

• Ruim veertig ondernemers hebben al deelgenomen aan Future Fit. Zij geven aan dat ze hierdoor 
bewuster zijn gaan nadenken over hun bedrijf en meer zicht kregen op de stappen die nodig zijn 
om verder te kunnen met hun bedrijf waardoor zij betere keuzes konden maken 

       Wil jij ook Future Fit worden met jouw bedrijf? Meld je dan nu aan via futurefit.ondernemersliftplus.nl   
 Wij nemen snel contact met je op en gaan het avontuur met jou aan! 

 
 

     
    Dag 1. Kennismaking en doelbepaling 

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw bedrijf? 
    Dag 2. Communiceren 

Samenwerken met je team, klanten en andere bedrijven. Je leert hoe je draagvlak creëert 
voor verandering en samenwerking in jouw bedrijf 

    Dag 3. Innoveren 
Je krijgt een beter inzicht in de behoeften van je klanten en leert hoe je daar op kunt inspelen met nieuwe 
producten of diensten 

    Dag 4. Het organiseren van innovaties 
Je leert hoe je innovaties kunt doorvoeren in jouw bedrijf 

  Dag 5. Financiële fit 
Je krijgt inzicht in welke investeringen nodig zijn voor je plannen en hoe je dit kunt financieren 
 
Daarnaast kun je een aantal uren individueel met een business coach sparren over de toekomst 
van jouw bedrijf 

http://futurefit.ondernemersliftplus.nl/

