
Vergader eens anders?! 

We ontkomen er niet aan om regelmatig te 
vergaderen. Vaak zijn dit meetings waar niemand echt 
naar uitkijkt en die in een vast patroon verlopen. Niet 
echt inspirerend dus...  
 
Gelukkig kan het ook anders! 
De Oplossers geven uw bijeenkomst een  prikkelende, 
en inspirerende impuls als u er een ‘Oploskoffie’ van 
maakt. Ideaal als u uw team of proces een ‘boost’ wilt 
geven of als u op zoek bent naar nieuwe ideeën en 
invalshoeken.  
Natuurlijk adviseren wij u ook graag! 

Het ‘zetten’ van uw Oploskoffie 

Organisaties, doelstellingen en meetings zijn uniek, 
dus is een Oploskoffie dat ook! Gebaseerd op uw 
doelstellingen en wensen stellen wij de beste 
‘melange’ voor u samen. We beginnen in elk geval 
met een interactieve aftrap waarna wij uw meeting 
graag verder begeleiden en voorzien van impulsen. 
Daarvoor kunt u bijvoorbeeld kiezen uit ‘peptalks’ 
die u en uw gasten zeker zullen inspireren.  
Onze ‘smaken’:    
Ondernemen = Samenwerken 
Ondernemen = Theater 
Ondernemen = Topsport 
 
Liever een ander onderwerp?  
Ook dat lossen wij graag voor u op!  

Een Oploskoffie voor elke smaak 

Puur, met suiker en melk, sterk of juist wat zachter: 
Voor elke smaak is er een Oploskoffie! Geef aan wat u 
met de bijeenkomst (en de deelnemers daaraan) wilt 
bereiken en De Oplossers gaan voor u aan de slag! 
 
De Oploskoffie is ideaal voor: 
- Brainstormsessies 
- Meetings waar ‘de sleur’ in is gekomen 
- Kick-off sessies 
- Teambuilding 
- Impulsen aan teams 
 
Wilt u na afloop een (beeld-)verslag van de 
bijeenkomst of meer adviezen?  
Ook dat kan, wij schenken ‘koffie op maat’… 

‘Oploskoffie’ is een concept van De Oplossers v.o.f. een initiatief van Wiljan Jansen (Perfect Bouwexperts) en Bas Leenders (CombasiQ Marketing & 

Communicatie). De Oplossers v.o.f. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 74499246. 

Dit smaakt naar meer? 

Wij drinken graag een informatieve kop koffie met u 
om uw Oploskoffie te bespreken. Dan vertellen we u 
ook meer over onze andere oplossingen. 
 
Neem even contact met ons op en een afspraak is 
snel gemaakt.  

Karbeel 18 – 5421 RB Gemert 
contact@de-oplossers.nl 
www.de-oplossers.nl 


