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Spir-id is een netwerk ter inspiratie.
Partners genieten exclusiviteit en nodigen voor
hen interessante relaties uit. Meer weten over Spir-id
en mogelijkheden voor partnerschap: www.spir-id.nl.
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Uw persoonlijke voucher
aangeboden door:

Ronald van Zetten
Aanpassen = overleven
Het geheim van succesvol ondernemerschap.
Het is niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene
die zich het beste kan aanpassen aan de veranderende
omgeving en omstandigheden, die overleeft…”
Dit citaat van Darwin, grondlegger van de evolutietheorie,
loopt als een rode draad door de carrière van Ronald van
Zetten.
Continu aanpassen aan veranderingen is zijn les.
Veranderingen bij toonaangevende bedrijven zoals Super,
DA, Praxis, Albert Heijn en HEMA. Veranderingen onder
verschillende eigenaren, familiebedrijf, coöperatie,
beursgenoteerd, private equity. Belangrijke lessen uit zijn
rijke ervaring die hij deze middag ter inspiratie met ons
deelt. Lessen met voor- en nadelen, met tegenslag én
succes!
Markten veranderen, niet alleen in retail. Ook technologie,
met name intelligente oplossingen (The internet of things)
heeft een grote impact op ons leven. Verzekeren gaat online, net als reizen boeken, notariële zaken afhandelen,
fotoalbums maken, bieden op veilingen etc. Auto’s gaan
zelf rijden, robotica als middel tegen vereenzaming en
noem maar op.
En dit is nog maar het begin! We staan aan de vooravond
van grote ontwikkelingen.
Nederland vergrijsd, binnensteden lopen leeg.
Kortom uitdagingen genoeg.

Veranderingen die vragen om aanpassingen van ondernemers. Graag geeft Ronald van Zetten inspirerende
voorbeelden hoe deze kansen zijn te benutten.

Deze uitnodiging
vertegenwoordigt
een waarde van
100 euro

Datum: dinsdag 28 juni 2016
Locatie: Landlust, Landlustweg 1 te Nieuwdorp

Programma
Ontvangst:
Ronald van Zetten:

Over Ronald van Zetten
Ondernemende bestuurder voor de grootste en meest
succesvolle winkelmerken. Een retailer pur-sang.

Meer informatie over deze spreker: www.spir-id.nl

Deze persoonlijke voucher wordt u aangeboden
door uw gastheer:

Datum en locatie

Blijf altijd ondernemen met passie en creativiteit!
Een presentatie met de ambitie een bijdrage te leveren
aan uw ondernemerschap !

Van Zetten leerde het winkelbedrijf van binnenuit en in al
zijn facetten kennen en bekleedde managementfuncties in
Food en directiefuncties bij toonaangevende retailers als
HEMA, Praxis en Albert Heijn. In 2003 keerde Van Zetten
terug bij de HEMA als algemeen directeur, waar hij 12 jaar
bouwde aan een ongekende, landelijke en internationale
groei.
Van Zetten vertegenwoordigt alles wat (winkel)merken,
managers en medewerkers nodig hebben om succesvol te
zijn: bevlogen leiderschap, handelsgeest, ondernemingszin en creativiteit. Hij weet wat het vereist om goed te
begrijpen hoe de markt in elkaar steekt, te weten wat daar
gebeurt om er vervolgens op in te spelen.

ENTREEBEWIJS

15.30 – 15.50 uur
16.00 – 17.00 uur

Ontmoeten en Communiceren: 17.00 – 18.00 uur

Voucher activeren = aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan dient u zich te
registreren! Dat doet u door onderstaande unieke
inlogcode via onze website www.spir-id.nl in te
voeren. Daarmee activeert u de voucher en bent u
aangemeld.
Uw unieke inlogcode:

k!
Belangrij
deze
Activeer
via
voucher
id.nl
www.spir

