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Voorstel dialoogsessie
met ondernemers in Vught



www.rabobank.nl/ondernemersacademie

De Rabo Ondernemersacademie biedt programma’s waarmee we 
ondernemers én de community verder helpen met groeien. 

We verbinden ondernemers, betrokken partijen met elkaar, delen 
actuele kennis, inzichten en ervaringen, bieden opleiding, coaching en 
support waar nodig en helpen ondernemers verder met duurzaam 
ondernemen.
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Uitgangspunten
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In Vught start men op korte termijn met de verbouwing van 

de Marktveldpassage en aansluitend de ombouw van de N65 

en verdieping van het spoor. Dit heeft veel impact op het 

winkelgebied, op de (retail)ondernemers. 

Centrummanagement Vught wil de betreffende ondernemers 

bij elkaar brengen tijdens een dialoogsessie om gezamenlijk 

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tijdens deze 

bouwperiode. In dialoog gaan ondernemers kennis en 

inzichten delen, ervaringen met elkaar delen en inspiratie op 

doen. Deze inzichten kunnen weer input zijn voor een 

gezamenlijke uitvoeringsagenda. Ook bieden we een 

programma voor ondernemers die meer willen weten, zich 

verder willen ontwikkelen.

Vanuit de Rabobank wordt de dialoogsessie gefaciliteerd en

de Rabo Ondernemersacademie biedt daarna een op-maat-

minimaster programma aan. 

Waar moeten we rekening mee houden in het ontwerp van het 

ondernemersprogramma:

� Er is nog geen sessie geweest waar alle ondernemers gezamenlijk 

hebben gesproken over cq de plannen toegelicht hebben gekregen

-> presentatie/informatie bij start van de dialoogsessie over ins en outs 

van de bouwplannen

� Ondernemers hebben individueel veel ideeën

-> dialoog brengt diverse invalshoeken, ideeën, ervaringen samen en 

draagt zo bij aan verrijking van ieders inzichten

� Beweging/bijdrage van ondernemers wordt vooralsnog beperkt 

meegenomen in de bouwplannen/de organisatie

-> Bestuurders zijn aan de slag voor de inwoners. Met een AI-dialoog 

bewegen we naar samen mét inwoners.

� Verdere kennisdelen en ontwikkeling van ondernemers 

� -> Geen eenmalige sessie laten zijn, aanbieden van een vervolg waar 

ondernemers zich voor kunnen aanmelden: minimasterprogramma van 

3 avonden

Kader Aandachtspunten



Rabo AI-Dialoog: 1 oktober
met ondernemers uit Vught in dialoog
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Wat Rabo Appreciative Inquiry dialoog

Locatie Het gemeentehuis in Vught

Tijd Avondsessie van zo’n 3 uur

Doelgroep Ondernemers en betrokken partijen uit Vught die 
ondernemerschap willen versterken tijdens de 
bouwperiode in Vught.

Deelnemers Ca. 40 deelnemers/ 5 dialoogtafels

Doel Kennis delen en verbinden van dialoogdeelnemers, 
gezamenlijke agenda vormgeven, elkaar inspireren, 
met elkaar aan de slag

Hoe Gezamenlijk onderzoek doen naar de kansen en 
mogelijkheden om retail-ondernemerschap tijdens 
de bouwperiode in Vught te versterken

Methodiek Rabo Appreciative Inquiry dialoog op basis van 
waarderend onderzoek

Setting Dialoog start met fact based kader:
presentatie over ins en outs van de 
bouwplannen/periode.
Daarna met elkaar in dialoog aan ronde 
dialoogtafels

Dialoogbegeleiders Het gesprek wordt geleid door een getrainde 
dialoogbegeleider vanuit het Rabo Dialoog 
Expertisecentrum

Fasen van dialoog



Afronding dialoog en vervolg 
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De dialoog wordt afgesloten met een uitwerkingsformulier:

� Per tafel benoemen de deelnemers de thema’s waarover is gesproken

� Via dot-voting geven de individuele deelnemers aan welke 3 

thema’s/onderwerpen zij het belangrijkste vinden

� Plenair leggen we de thema’s/onderwerpen met de meeste dots voor aan 

de dialoogdeelnemers  en vragen we hen individueel 100 punten over de 

thema’s te verdelen. 

Hieruit ontstaat een gezamenlijke prioritering van thema’s/onderwerpen 

waarmee ondernemers verder aan de slag kunnen in een op-maat-

minimaster-programma van 3-4 avonden vanuit de Rabo 

Ondernemersacademie.

� Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het minimaster-programma 



In dialoog | 1 oktober 
dialoogsessie ondernemers Vught
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17.45 – 18.15 u inloop inclusief broodje  & soep 

•Welkom en inleiding  door Centrum Management Vught

•Kaderzetting door bouwarchitect Martijn de Bruin 

18.15: Presentatie| 30-45 minuten

• 5 Dialoogtafels / in totaal 40 ondernemers 

19.00: Dialoog | 90-120 minuten

•samenvatting via  Mentimeter

•Schets vervolg op 3 belangrijkste onderwerpen aan tafel besproken

21.00: Pauze en dot voting

21.30: Plenaire afsluiting | 15 minuten

21.45: Borrel


