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Well Done, 
good and faithful 

servant!
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Goed gedaan, 
trouwe dienaar?
Leidende tekst voor ons seminar is: “Zijn heer zei 
tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u 
aanstellen; ga in, in de vreugde van uw 
heer.” (Mattheüs 25:23)

Zou God blij zijn met de wijze waarop wij zakendoen? 

Wat moet ik doen om te kunnen horen, “Goed 
gedaan, trouwe dienaar, kom genieten van mijn 
vreugde over jou”?

Zijn er aanwijzingen te vinden voor Bijbelse ‘Kritieke 
Prestatie Indicatoren’ die voorwaarden vormen voor 
het voeren van een onderneming waarover God kan 
zeggen, “Goed gedaan, trouwe dienaar?”

Dilemma’s 
In ons zakendoen hebben wij dagelijks met vele 
dilemma’s te maken. Hoe leggen wij de verbinding 
tussen onze Bron en deze dilemma’s. 

Er wordt gezegd dat ‘kansen verpakt zijn in 
problemen!”  Hoe leert de Bijbel ons om de dagelijkse 
problemen uit te pakken om de kansen eruit te 
kunnen halen? 

In dit seminar kijken wij naar een vermogensbron die 
ons inspireert en helpt dilemma’s te benaderen op  
Bijbelse wijze op gebied van financiën, personeel, sales, 
en innovatie.

Well Done!

Peter J. Briscoe

Peter heeft vele jaren ervaring als directeur van 
ondernemingen in de chemische industrie en in de 
bemande ruimtevaart.
Pionier van het eerste uur bij CBMC in Nederland & 
Europa. 
Hij stond aan de wieg van vele organisaties zoals,  
International Association for the Advancement of 
Space Safety, European Economic Forum, 
SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, Stichting Encour, 
Crown Companies & Compass - finances God’s way 
(Europa).

www.briscoe.nl 

Seminarleider
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13:00 Inloop, koffie

13:30 Introductie tot het thema “Well Done!”

14:00 - 15:00
Een andere bron van bedrijfsvermogen ontdekken

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:15   
Je bedrijf financieren - Crediteuren/debiteuren 
beleid, bedrijfsvermogen, geven … 

16:15 - 17:00
Je bedrijf samen met je medewerkers laten 
groeien -  Werving & selectie, personeel ontwikkelen, 
salarissen, ontslag …

17:00 - 17:15 Korte pauze

17:15 - 18:00
Je klanten vinden en binden 
Verkoop, onderhandelen, vertrouwen winnen

18:00 - 19:15 Buffet diner

19:15 - 20:00
Innovatie en uitmuntendheid bevorderen 
Creativiteit, problemen oplossen, excellence

20:00- 20:45
Je geestelijk strategisch plan ontwikkelen
KPI’s implementeren

20:45  Afronding

21:00 Einde

Programma Waar en wanneer?
29 Juni Urk

Ichthushof, Richel 2, Urk
Let op:  In Urk gelden andere tijden:  09:00 - 16:00uur, 
inclusief lunch
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5 Juli Bleskensgraaf

Kantoor Jeugd met een Opdracht
Melkweg 16, Bleskensgraaf

25 September Alphen a/d Rijn

Lansigt accountants
Herenweg 113, Alphen aan den Rijn

Deelname
De deelnamekosten bedragen € 297,50 p.p. incl. BTW

Dit is inclusief buffet diner en werkboek.

Opgave: www.encour.nl/business 

Well Done!

24 September Bunschoten

Eemlandhoeve
Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg



Stichting Encour

Zielhorsterweg 71
3881 ZX Amersfoort

W:  www.encour.nl

M:   info@encour.nl

T:   06 40 90 60 45

Encour streeft ernaar om ondernemende leiders te helpen 
groeien en bloeien in hun eigen rentmeesterschap, 

en dat zij anderen in financieel discipelschap en vrijgevigheid 
kunnen helpen groeien!
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Well Done!


