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Rabobank Nieuws
Een eigen bedrijf geeft veel energie,
vrijheid en afwisseling!
René Spaans had concrete plannen voor het
starten van een eigen bedrijf toen hij in april
2008 de Rabobank Startersdag bezocht in
Nieuwveen. Hij gebruikte de Startersdag om
te netwerken en zich goed te laten informeren
door de aanwezige experts. Ook nam hij deel
aan de startersprijsvraag. Hij won daarmee
€ 500,- te besteden aan bedrijfsverzekeringen
voor zijn bedrijf YourPerspective Consulting.

Het doel van YourPerspective Consulting is het
waarmaken van de ambities van organisaties.
Naast het optimaliseren van processen richt
ik me op de ontwikkeling van medewerkers.
Door medewerkers vanaf het begin te betrekken bij de veranderingen maken we ze deelgenoot van de nieuwe situatie. Bovendien
weten zij als geen ander hoe het proces
werkelijk loopt en wat er verbeterd kan worden.  

Na veel ervaring te hebben opgedaan als
consultant hakte René Spaans begin 2008 de
knoop door en maakte de beslissing om voor
zichzelf te beginnen. “Toen ik eenmaal had
besloten als zelfstandige verder te gaan, heb
ik volop gebruik gemaakt van mijn netwerk
om me goed voor te bereiden. Ik heb contact
gezocht met andere gelijksoortige ondernemers om mee te sparren en heb me laten
informeren door de Kamer van Koophandel
en Rabobank.”

YourPerspective Consulting heeft een vliegende start gemaakt. Dat bevestigt mijn gevoel
dat ik de juiste stap heb gezet. Mensen die
overwegen om voor zichzelf te starten, wil ik
daarom meegeven: als je een idee hebt waarin
je gelooft, laat je dan niet tegenhouden door
praktische zaken of zogenaamde zekerheden.
Een eigen bedrijf geeft veel energie, vrijheid
en afwisseling!”

eliZe live op Rabo Dance Party!
Zaterdag 11 oktober organiseert onze bank een
spetterende Rabo Dance Party in de Alkeburcht in
Roelofarendsveen. Er is een DJ van disco Fireball
en een waanzinnig optreden van eliZe. Je kent
haar van de hits  ‘Automatic’ en ‘Into your system’.

Informatie
Heb je geen kaart ontvangen en ben je wel klant?
Bel dan naar (0172) 22 08 00 of mail naar
communicatie@ghn.rabobank.nl.

Dit feest wil je niet missen!
De Rabo Dance Party is exclusief voor onze klanten van 12 – 15 jaar en duurt van 19.30 tot 23.00
uur. In het weekend van 20 september ontvangen
onze klanten een persoonlijke uitnodiging. Houd
je brievenbus daarom in de gaten! Voor maar € 3
krijg je een entreekaart en twee consumptiebonnen (uitsluitend frisdrank!).
Verkoop entreekaartjes
De verkoop van de entreekaartjes start op dinsdag
23 september op alle kantoren van Rabobank
Groene Hart Noord. Neem je uitnodigingskaart
en gepast geld mee als je jouw entreekaart gaat
kopen. En kom snel want OP = OP!

Rabo Fandag!
“Het was een superleuke dag”
Zaterdag 30 augustus zorgde de Rabo
Fandag weer voor een geweldig feest in het
Olympisch Stadion in Amsterdam. Na een
openingsceremonie met alle Rabo Olympische
Sporters was er van alles te beleven.
Demonstraties door de sporters.  Op de foto
met de medaillewinnaars. Sportclinics en een
echte persconferentie waar de kinderen hun
helden het hemd van het lijf mochten vragen!
Nick & Simon zorgden met hun optreden voor
een spetterende afsluiting.

Adviseur Ellen Pouw feliciteert starter René Spaans. Tijdens de Startersdag deed hij mee aan de prijsvraag. René maakte de
beste inschatting van het aantal Bedrijven Compact Polissen dat in 2007 afgesloten is door Rabobank Groene Hart Noord.
Hij won € 500,- te besteden aan bedrijfsverzekeringen voor zijn bedrijf YourPerspective Consulting.

Veel lokaal nieuws in ledenmagazine
Dichterbij Groene Hart Noord
Speciaal voor
haar leden maakt
Rabobank Groene
Hart Noord het
ledenmagazine
Dichterbij Groene
Hart Noord dat elk
kwartaal uitkomt.
Iedere editie bevat
veel lokaal nieuws.
De derde editie 2008 valt eind september
bij alle leden op de deurmat. Daarin onder
andere:
• ondernemende vrouwen op bezoek bij
Castelijn Meubelindustrie in Roelofarendsveen
• ledenraadslid Allie Blijleven in gesprek met

directeur Bedrijfsmanagement Kees Gordijn
• nieuwe ledenraadsleden Piet de Bock en
Hans Versteeg stellen zich voor
• korting op diner bij Restaurant Plasmeijer
in Leimuiden
Ook benieuwd wat er over uw omgeving te lezen
is in het magazine? Word dan nu gratis lid en u
ontvangt het blad voortaan automatisch thuis.
Aanmelden kan via
www.rabobank.nl/groenehartnoord of door
te bellen naar afdeling Communicatie en
Coöperatie  (0172) 22 08 00.

De Rabo Fandag van Saar
“Vandaag ging ik samen met een vriendin
naar de Rabo Fandag Het was echt heel erg
leuk en we zijn op de foto geweest met Anky
en Fatima. Verder vond ik het optreden van
Nick & Simon echt superleuk! Mijn vriendin en
ik zijn echt superfans! Aan het einde van dat
optreden gingen ze weer weg en niemand
mocht met ze mee naar binnen. Toen zijn mijn
vriendin en ik snel naar de achterkant van het
stadion gerend. Ze waren er nog! Nick & Simon
waren aan het praten met hun chauffeur en
twee hockeymeisjes. Mijn vriendin vroeg of

we met Nick & Simon op de foto mochten en
het mocht! Toen gingen de hockeymeisjes de
foto maken! Het was echt heel grappig want
we stonden achter een raam, en vóór het raam
stonden allemaal fans te schreeuwen en te
dringen, terwijl mijn vriendin en ik gewoon
met ze op de foto mochten! Het was echt leuk
want we gingen ook nog een beetje praten
enzo. Na die fotoshoot hadden mijn vriendin
en ik echt het gevoel alsof het de mooiste dag
van ons leven was ;-) In elk geval was het een
superleuke dag en daarom zeg ik bij deze:
DANKJEWEL VOOR DE KAARTJES
Groetjes Saar ”
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