
Het programma:
Plenaire presentaties
Sparring sessie met 
ondernemers
Paneldiscussie
Netwerkborrel

Ontdek jouw 
groeikansen en stap uit 

je comfortzone

 Stel je knagende 
groeivragen aan experts 

Kom in contact met 
boeiende, betrokken 

ondernemers

Investeer in impact 
met jouw bijdrage

Wat levert 
het je op?

GROEIEN MET IMPACT!

TJOMMIE 
BRAINPOWERRR
EVENT 2018

Wil jij als ondernemer groeien, uitgedaagd worden en een verschil maken in deze wereld? 
Kom dan naar het Tjommie Brainpowerrr Event 2018. Tjommie zet zich in voor kansen 
voor kinderen in townships van Zuid-Afrika. Met Tjommie Brainpowerrr zetten wij ons 

in voor kansen voor MKB ondernemers in Nederland. Samen creëren we dus groei, hier 
en daar. Want als ondernemer wil je immers het verschil maken en altijd meer impact 

hebben. Tijdens dit afwisselende middagprogramma laten wij jou kennis maken met de 
groeiexperts van Nederland en ons Tjommie Brainpowerrr concept.

Klinkt goed, maar wat is dat dan Tjommie Brainpowerrr?
Tjommie Brainpowerrr verenigt enkele slimme en bekende 
boegbeelden uit B.V. Nederland, die hun tijd en energie beschikbaar 
stellen om jou te inspireren en te coachen naar groei. In ruil daarvoor 
doneer jij een fee aan Tjommie, waarmee wij ontwikkelkansen creëren 
voor kinderen in Zuid-Afrika. Een slimme driehoeksverhouding, waarmee 
we optimaal appelleren aan ieders drijfveren voor (maatschappelijk) 
ondernemerschap.

Wie kom ik er tegen?
Arko van Brakel (Semco Style Instituut), Marcel Molenaar (LinkedIn 
Benelux) en Egbert Jan van Bel (Kloteklanten 3.0, Beeckestijn Business 
School) zullen je meenemen in hun lessen en ondernemerservaringen, 
ieder vanuit hun eigen perspectief en expertise. Daarnaast zijn Tjommie’s 
bestuursleden René Frijters (Oprichter KNAB en Alex beleggersbank) 
en Rob Beltman (H3ROES, bekroond marketingauteur) uiteraard van 
de partij, net als andere leden van het Brainpowerrr team. Natuurlijk 
brengen we je op deze inspirerende middagsessie ook graag in contact 
met andere ondernemers die, net als jij, Tjommie steunen en zelf zoeken 
naar groei. 

Wat doet Tjommie met mijn geld?
Als ondernemer zie je kansen. Het is een kwestie van jezelf uitdagen 
en optrekken, ook als alle omstandigheden tegen zitten. Voor kinderen 
in townships in Zuid-Afrika is dat niet anders. Zij hebben alleen wel alle 
omstandigheden tegen. Gezondheid, veiligheid en scholing zijn zeker 
niet gegarandeerd. Laat staan dat er ruimte is voor ontwikkeling. Tjommie 
betekent ‘vriend’. Tjommie Foundation zet zich in voor kansen voor 
kinderen. Een kans om niet alleen te overleven, maar om te leven. Om te 
groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke jongvolwassenen, die zichzelf 
kunnen optrekken en uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Jouw 
bijdrage is dus een duurzame investering van je geld!

Inschrijven kan online via www.tjommie.nl/brainpowerrr-event  

21 juni 2018, 15.30-20.00 uur
Hoofdkantoor AFAS, Leusden. 
€ 295,- p.p. *(fiscaal aftrekbaar) 

Vragen? Neem contact 
op met Maartje via :

maartje.smits@tjommie.nl 
of bel 088 - 008 1900.

*Met dank aan de sprekers en AFAS Software wordt het event volledig gesponsord, 
dus 100% van jouw bijdrage gaat naar Tjommie’s kinderhulpprojecten in Zuid-Afrika.

https://www.tjommie.nl/voor-bedrijven/brainpowerrr/
https://www.tjommie.nl
https://twitter.com/TjommieFnd
https://www.facebook.com/TjommieFoundation
https://www.linkedin.com/groups/3159211/profile

