Jeroen Hesp is directeur van Translavic BV
“Eén van de Tabod leden heeft me uitgenodigd om eens kennis te komen
maken. Wat hij vertelde over Tabod sprak me bijzonder aan en dus ben ik op de
uitnodiging ingegaan. Het werd een prettig contact met professionals. Kort
daarna heb ik me bij Tabod aangesloten.”
“Als jonge ondernemer wou ik vooral graag van anderen leren. Hun ervaringen
horen over praktische zaken. Je loopt vanzelf tegen tal van dingen aan waarbij je
best iets van hulp of advies kunt gebruiken. Het is fijn als je dan een groep van
gelijkgestemden om je heen hebt. Dan kun je je ervaringen en twijfels delen. Wat
er vervolgens uit die gesprekken voortkomt, dat kun je onmogelijk uit een
theorieboek opsteken. Dit is de praktijk in optima forma.”
“Met een open blik ben ik de eerste sessie ingestapt. Ik dacht eerlijk gezegd dat
de gesprekken voornamelijk financieel gericht zouden zijn. Praten over jaarcijfers
en doelstellingen enzo. Dat gebeurt ook wel, maar Tabod is veel meer dan dat.
Normen waarden in het bedrijfsleven bijvoorbeeld – dat is echt zo’n onderwerp
waar heel veel inzit. Daarover praten vind ik leuk en positief.”
“Het beeld wat ik van Tabod had, heb ik dus al snel bijgesteld. Het brengt me
meer dan ik ooit verwachtte. Alles waar je tegenaan loopt is bespreekbaar. Je
krijgt direct input van de anderen die vaak soortgelijke ervaringen hebben
opgedaan. Daar kun jij dan weer je voordeel mee doen.”
“De Tabod groep is zeer gemixt. Het is een combinatie van oude rotten in het vak
en jonge ondernemers. Ervaring versus een frisse blik. Dat gaat over en weer;
ook oude rotten kunnen een voor jou hele frisse blik ten toon spreiden... Na elke
sessie krijg je een verslag en extra terugkoppeling. Ook dat is weer bijzonder
waardevol. Door die feedback ga je ook echt vooruit. Het spoort je aan om actief
aan je doelstellingen te werken. De groep houdt je scherp: het voorkomt dat men
in een volgende sessie zegt van, hé, heb je dat nou nog niet aangepakt? Tabod
is prikkelend en leerzaam tegelijk.”
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