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“Vooraf had ik geen duidelijk beeld van Tabod, alleen een vage overtuiging dat
zo’n gespreksgroep van gelijkgestemden wel eens voor mij van belang zou
kunnen zijn. Marco Gorter, de facilitator van onze groep, heeft tijdens het
intakegesprek de juiste snaar weten te raken.”
“Net zo min als een duidelijk beeld van Tabod, had ik ook geen concrete
verwachtingen voordat ik lid werd van Tabod. Ik dacht, ik ga eens even kijken en
dan zie ik wel wat er van komt. Eigenlijk vanaf de 1e of 2e keer was het al raak. Ik
vond het een goeie groep mensen met wie het meteen goed klikte. Iedereen had
een brede interesse. Je kon je ei kwijt.”
“Het is wel een ploeg échte ondernemers bij elkaar. Handelaren in producten en
diensten maar ook in ideeën dus best wel eens chaotisch. De facilitator zorgt in
dat geval voor meer structuur. Dat past bij deze groep. Van elke groepssessie
krijg je uitgebreide feedback in de vorm van een verslag en een persoonlijk
gesprek. Dat is bijzonder waardevol; dan blijkt vaak dat er toch heel wat uit zo’n
sessie is voortgekomen.”
“Over de hele linie ben ik heel tevreden met het resultaat van de Tabood sessies.
Wat ik met name bijzonder waardeer zijn de financiële verslagleggingen. In
beknopte vorm kun je dat weer terugkoppelen aan je MT. Zo zit je er als het ware
altijd bovenop. Dat geeft een goed gevoel. Ook zaken die in je eigen bedrijf
spelen worden praktisch en voortvarend besproken. En over een uitgebreide
SWOT-analyse die we recent hebben gedaan, ben ik nog steeds niet uitgedacht.”
“Tabod laat je niet alleen met een andere blik naar je eigen bedrijf kijken, het
gunt je ook een kijkje in de keuken bij anderen. Dat is leerzaam. Soms wordt bij
jou de vinger op een zere plek gelegd en dat is maar goed ook. Zelf kom je daar
om wat voor redenen vaak niet aan toe.
Als ik een conclusie aan mijn deelname aan Tabod moet verbinden, dan is dat
dat ik de relaties met collega-ondernemers en de raakvlakken die je samen blijkt
te hebben het meest waardevolle aspect van Tabod vind.”
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