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LEES
READING IS TO THE
MIND WHAT EXERCISE
IS TO THE BODY.

www.vanreincke.nl/leescafe BESPREEK 
ELKE MAAND
EEN BOEK !

Ga naar de website voor meer
informatie, lid worden of aanmelden
om een keer gratis te komen kijken ...

Er is een live en online variant van het
Leescafé voor Ondernemers.

LEES MEE !

Joseph Addison

Dat is de reden waarom businesscoach
Yolanda Reincke de krachten heeft
gebundeld met Dekker van de Vegt in
Nijmegen. Want een stok achter de deur
helpt! En het is ook super interessant en
inspirerend om een boek samen met
andere ondernemers te bespreken. 

Dat is wat we in het Leescafé voor
Ondernemers elke maand doen!

Gewoon elke maand een interessant
managementboek lezen … de meeste
ondernemers willen dat graag. Maar
toch komt het er zelden van ... 



ALS JE ALS ONDERNEMER
ZELF NIET GROEIT, KAN
JE BEDRIJF OOK NIET
GROEIEN.

Want wie lid wordt van het Leescafé voor
Ondernemers, gaat elke maand een
interessant boek lezen! Die boeken zullen
voor jou een geweldige bron van inspiratie
gaan zijn met nieuwe inzichten en kennis. Je
zult meer focus krijgen, meer actie gaan
nemen en een unieke kans om te leren hoe
je echte veranderingen doorvoert in zowel je
bedrijf als je leven. En ook is het Leescafé
een moment om te netwerken met andere
ondernemers en krijg je allerlei business tips
en adviezen van businesscoach Yolanda
Reincke.

Zo vaak hoor ik ondernemers zeggen
dat ze van plan zijn om 'dat boek' te
lezen of 'dat leerproces' uit te voeren,
maar dat ze er helaas nooit aan toe
komen ... Vanaf nu heb je geen excuus
meer ...

ELKE MAAND 
EEN BOEK LEZEN ...
H O E  H E T  W E R K T
In het Leescafé voor Ondernemers lees je een
selectie van managementboeken en komen we
eenmaal per maand bijeen om met elkaar de
lessen uit het boek - en de toepassing in de
praktijk - te bespreken. 

Tijdens die bijeenkomsten is het vooral de
bedoeling om vrij met elkaar in discussie te gaan
over het boek/onderwerp. Daarnaast vragen we
iedereen een aantal vragen te beantwoorden over
het boek. Deze vragen zijn bedoeld om
deelnemers te prikkelen om nieuwe inzichten te
creëren en om van elkaar te leren. Verder is het
een manier om samen te komen en eventueel
nieuwe mensen te leren kennen.

De boekenlijst wordt samengesteld door
businesscoach Yolanda Reincke, maar speciale
verzoeken zijn ook mogelijk. De boeken die op de
boekenlijst staan zijn echte ‘Must-Reads’ en in
principe nederlandstalig (in overleg kunnen we
ook engelse boeken kiezen). Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld mindset, business, strategie en
marketing … 

De boeken die we lezen zijn altijd goed leesbaar
en zullen tal van slimme, direct bruikbare ideeën
en strategieën bieden. Voor ervaren én onervaren
ondernemers. 

Download de boekenlijst op
www.vanreincke.nl/leescafe

WAAROM EEN LEESCAFE
VOOR ONDERNEMERS?

Kleine ondernemers op zoek naar succes.
Start Ups die willen beginnen zoals ze
later willen worden!
Degenen die hun professionele kennis
willen bijspijkeren.
Ondernemers die willen netwerken en
gelijkgestemde collega's willen
ontmoeten.
Zij die de voordelen van coaching
begrijpen en een laag instapniveau
zoeken.

VOOR WIE?


