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Aanbod topsprekers 
‘De beste kandidaat op de 
juiste plek’ 
 
MKB-Nederland voorziet in ondersteuning voor branche- en 

lokale/regionale verenigingen die op zoek zijn naar sprekers voor 

bijeenkomsten met leden zoals bijvoorbeeld een Algemene 

Ledenvergadering.  

 

Ons aanbod 

MKB-Nederland biedt branches, regionale afdelingen, lokaal partners en 

ondernemersverenigingen tot en met september 2015 de mogelijkheid om 

kosteloos gebruik te maken van een topspreker. Deze topsprekers - met 

elk een eigen actueel ondernemersthema - bieden een inhoudelijke en 

relevante aanvulling voor een netwerk- of themabijeenkomst met leden. 

Ondernemers krijgen waardevolle tips en adviezen voor de dagelijkse 

ondernemerspraktijk. 

 

De vijf topsprekers 

 

Marco Hoogerland 

Marco Hoogerland (De Talentenacademie): Ideale teamsamenstelling 

Marco is de oprichter van de Talentenacademie. Naast zijn managementrol 

is Marco nog steeds actief als trainer, coach en spreker. Hij heeft zich 

gespecialiseerd in het verbeteren van de prestaties van het individu en de 

groep. Zijn interesse ligt bij talentenmanagement, stress- en 

leefstijlvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling en prestatieverbetering. Als 

coach werkt Marco zowel met topsporters en coaches, als met managers 

en ondernemers. Marco helpt ondernemingen om het totaalproces in kaart 

te brengen om vervolgens de prestaties te 'fine tunen'. Door zijn ervaring 

als trainer/coach in het bedrijfsleven en de topsport weet hij wat er nodig is 

om mensen op het hoogste niveau te laten presteren. 

 

Mario Bierkens 

Mario Bierkens (Intenza): Personeelsbeleid 3.0 

Mario Bierkens adviseert en begeleidt ondernemers en bedrijven bij het 

realiseren van topprestaties. Zijn grote passie is het verzorgen van 

presentaties om zo leidinggevenden te inspireren. Opdrachtgevers 

omschrijven Mario als scherp, humoristisch, praktisch, confronterend, 

energiek, snel met een continue focus op bewegen en het resultaat. Als 

inspirerende spreker zet hij aan tot actie in zijn presentaties. Toehoorders 

krijgen gegarandeerd quick wins aangereikt die zij á la minute en zonder 

hoge investeringen kunnen implementeren. 
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Marieke Hart 

Marieke Hart (Thuisafgehaald.nl): Kracht van het delen 

Marieke Hart is de oprichter van Thuisafgehaald.nl, een online platform, 

dat het mogelijk maakt om maaltijden te delen met buurtgenoten. In 

Nederland doen twee jaar na oprichting 60.000 mensen mee. Het is 

uitgegroeid tot een van de grootste burgerinitiatieven van Nederland. 

Tijdens haar presentaties deelt Marieke deze ervaring met aandacht voor 

wat organisaties, ondernemers en bedrijven kunnen leren van meer 

natuurlijke vormen van ondernemen en organiseren. Anders denken maar 

vooral anders doen in en met je bedrijf. Het kan namelijk, het moet! 

 

Floris Venneman 

Floris Venneman (Venterprise/Van der Deen Wonen): Samen ondernemen 

Deze young entrepreneur begon al op z’n 14de, heeft zich door allerhande 

ondernemingen gebokst en is neergezet als een van de veelbelovende 'top 

25 ondernemers onder de 25 jaar’. Tijdens zijn online uitdagingen van 

MiaDomo (online interieur advies) is hij de offline uitdaging aangegaan ver 

buiten de Randstad; Hengelo. Hier nam hij het wooninterieur bedrijf Van 

Der Deen Wonen over, inclusief al het (veelal 50+) personeel. Een stevige 

uitdaging. Floris benadrukt tijdens zijn snelle en interactieve presentatie de 

kracht van ‘samen ondernemen’ met je personeel en collega’s. Maak 

gebruik van de kracht die achter de persoon verscholen zit.  

 

Rick Nilissen 

Rick Nilissen (Randstad Nederland): Strategische personeelsplanning 

Rick is als principal advisor verbonden aan Randstad Consultancy. Rick 

adviseert ondernemingen en organisaties bij het effectief en efficiënt 

inrichten van hun personele planning vanuit hun bedrijfsdoelstellingen: “de 

juiste medewerker op de juiste plaats”. Rick kan als geen ander van 

“buiten naar binnen” denken. Hij komt zelf uit een ondernemersgezin, is 

praktisch en resultaatgericht. In zijn bijdrage krijg je een praktisch model 

aangereikt met voorbeelden uit de praktijk. Hier kun je als ondernemer 

morgen mee aan de slag waardoor je klaar blijft voor de toekomst. 

 

Aanvullende mogelijkheden 

Naast een inspirerende lezing kan veelal kosteloos gebruik gemaakt 

worden van de volgende middelen, om leden meer over het thema 

personeel te informeren. 

 Boeken en seminars 

o Boek: Laat je personeel excelleren 

o Online seminars 

 Whitepapers over de volgende onderwerpen: 

o Regelingen en kortingen voor je personeel 

o Kracht van 50+ personeel 

o Ontslag, wat nu? 

o Verlof, hoe werkt het precies? 

 Mediakanalen 

o Nieuwsbrieven 

o Social media  

o Vakblad De Zaak 

o MKB-radio 

 Branchespecifieke arbeidsmarktbarometer 
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Achtergrond en voorwaarden 

MKB-Nederland hecht waarde aan een goed functionerende arbeidsmarkt, 

waarop werknemers tot aan de pensioenleeftijd volledig en volwaardig 

participeren. Met de campagne ‘Open voor 50-plus draagt MKB-

Nederland bij aan het creëren van meer kansen op de arbeidsmarkt voor 

deze groep door het vergroten van het bewustzijn bij werkgevers ten 

aanzien van de meerwaarde van deze werknemers en het wegnemen van 

vooroordelen. ‘De beste kandidaat op de juiste plek’ is onderdeel van de 

campagne. Het doel is om werkgevers hun commitment te vragen door op 

de campagnewebsite naam en e-mailadres achter te laten. Werkgevers 

geven hiermee aan de campagne te steunen en spreken de intentie uit om 

bij een (toekomstige) sollicitatieprocedure een 50-plusser uit te nodigen 

Dit kan op verschillende manieren. In overleg met de vereniging zal 

bepaald worden wat het beste aansluit. 

 Aankondiging van de bijeenkomst op website (bijvoorbeeld agenda, 

events of nieuws) en vermelding van de achtergrond van de 

bijeenkomst (link naar website) of het plaatsen van het logo. 

 De topspreker vraagt aan het eind van zijn presentatie de aanwezigen 

of ze bereid zijn de campagne te steunen. Dit doen ze door aan te 

geven dat ze bereid zijn om hun netwerk te ontsluiten voor een 

werkzoekende 50-plusser of – in geval van een vacature – een 50-

plusser uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. 

 Achteraf een mailing sturen naar de aanwezigen om de campagne te 

steunen. De organiserende vereniging kan dit zelf doen, maar het kan 

ook uit handen worden genomen door vooraf e-mailadressen 

beschikbaar te stellen. 

 Inzet van hostesses die tijdens een borrel rondlopen met een iPad en 

de aanwezigen vragen om commitment door naam en e-mailadres 

achter te laten op de campagnesite.  

 De aanwezigheid van ongeveer 50 personen (ondernemers) per 

bijeenkomst.  

 De deelnemende organisatie zorgt voor een zaal, catering en evt. 

andere voorzieningen. MKB-Nederland draagt de kosten van de 

spreker en de opvolging door inzet van hostesses of mailings. 

 

Proces 

Het onderwerp en de meest passende spreker worden in gezamenlijk 

overleg bepaald. Ook vindt afstemming plaats met de spreker over diens 

presentatie en eventuele aanvullende content die aangeboden kan 

worden.  

 

Voordelen 

 Kosteloze inzet van een topspreker 

 Mogelijkheid tot invulling van een hele avond, maar ook van een 

deelonderwerp (30-45 minuten) op een bijeenkomst die al in de 

planning is. 

 Inzicht in ondernemersvragen op het gebied van personeel, HR, 

planning en/of talentmanagement. 

 

Meer informatie 

Jasmijn van Well (projectleider) 

tel: 070-3490309, e-mail: well@vnoncw-mkb.nl 

www.openvoor50plus.nl  

Colofon 

Dit productblad is een uitgave van de  
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,  
Postbus 93002, 
2509 AA Den Haag 
070 3490 133 
www.mkb.nl  
 
Het totaal aantal keren dat sprekers 
kunnen worden ingezet bij bijeenkomsten 
is vooraf vastgesteld. Hier geldt dan ook 
‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.  
 
Dit productblad is met zorg samengesteld. 
Er kan echter geen enkele 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor 
eventuele onjuistheden of 
onvolkomenheden. Vermenigvuldiging van 
(delen van) deze uitgave is toegestaan, 
mits met bronvermelding. 
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