
Is mijn huidige propositie nog wel het juiste? 
Waar vraagt de markt om? 
Welke kansen zie ik over het hoofd?

Opeens verandert de wereld totaal en word je geconfronteerd
met belangrijke vragen:

 
Natuurlijk kun je het afwachten en maar zien hoe je je straks
aanpast. 
Maar beter pas je je NU snel aan, zodat bedreigingen kansen
worden en zwaktes kracht. 
Geen wezen dat dit beter uitdrukt dan de Feniks, de mythische
wondervogel die uit zijn eigen as herrijst. Jong en krachtig...
 
Doe de Taalbouw Fenikssessie!

Deze tijd vraagt om radicaal omdenken van je verhaal…
 

Meer weten over de Fenikssessie of boeken? 

Maak een gratis afspraak!  Bel 06-212 85 211

www.fenikssessie.nl

http://www.fenikssessie.nl/


In de Fenikssessie maak je optimaal gebruik van de enorme energie die in
deze corona-crisis is vrijgekomen. 
Wat een paar maanden geleden ‘heden’ was, is nu verre geschiedenis. Dat
betekent dat je veel helderder kunt kijken naar wie je toen was, waar je
sterk in was en waar het achteraf beter had gekund. Waardevolle lessen!
En de nabije toekomst die tot voor kort sprekend op het heden leek? 
Die is nu ongewis en daarmee vol mogelijkheden. 
De hele wereld is ‘out of the box’, dus out of the box denken is nu
makkelijker dan ooit! 
 
Pak die kans.

Tijdens de Fenikssessie bouw je aan het narratief van je bedrijf. 
Dit is het verhaal dat je over jezelf te vertellen hebt, de kern van waar je voor
staat. Het is wat je bijzonder maakt en daarmee bepaalt het de waarde van
wat je te bieden hebt. 
 
Jouw narratief laat je opvallen bij de klant, maakt je herkenbaar en
onderscheidt je van je concurrenten. En heel belangrijk, het maakt je voor
de klant méér waard. 
 
De Fenikssessie helpt je aan je NIEUWE narratief!

Meer weten over de Fenikssessie of boeken? 

Maak een gratis afspraak!  Bel 06-212 85 211

www.fenikssessie.nl

Waarom werkt de Fenikssessie?

De Fenikssessie en jouw narratief

http://www.fenikssessie.nl/


                 3. Na: scherp je nieuwe narratief aan
 
Op grond van de Fenikssessie scherpt Taalbouw samen met jou
je nieuwe narratief aan. Je kunt nu aan de slag om je betere
zakelijke zelf in de wereld te zetten: je Feniksreis.

Fly Feniks, Fly

1.   Voor: richt je nest in en leg een ei
 
 Eerst breng je uitgebreid je omgevingsfactoren in verleden én
toekomst in kaart en leer je je lessen. Daarmee richt je je Feniksnest
in als gedegen basis voor je toekomst. 
 
 Vervolgens leg je je Feniks-ei: waar wil je aan gaan werken tijdens
de Fenikssessie, wat zijn je doelen?

 2. Tijdens: broed je ei uit
 
De Fenikssessie is een vurige gestructureerde brainstorm van
twee uur waarin je Feniks-ei uitkomt en je betere zakelijke zelf
zich openbaart als een Feniks uit de as.

Hoe de Fenikssessie werkt
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Vol zelfvertrouwen
“Tijdens de Fenikssessie met Robbert hebben wij weer duidelijk voor
ogen gekregen waar onze toegevoegde waarde zit. Zeker in ‘veranderde’
tijden. Hij stelt de lastige vragen die nodig zijn om tot de kern te komen.
We zijn Robbert erg dankbaar en kunnen zijn werkwijze zeker
aanbevelen. Wij hebben het Feniksnest verlaten en vliegen weer vol
zelfvertrouwen rond!” 
 
Joke Kras en Irene van der Knaap, Bureau Kek www.bureaukek.com

Wat klanten zeggen…

Enorm verrast
“De Fenikssessie heb ik als zeer verhelderend ervaren. Ik weet als
creatieveling en ondernemer wat mijn kwaliteiten zijn en waar ik blij van
word in mijn werk. Het was een behoorlijke klus! Ik ben enorm verrast
en blij over mijn narratief. Heel blij! Dank!”
 
Asha Gaalman, AshaGaalman fotografie www.ashagaalman.com
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Maak een gratis afspraak!  Bel 06-212 85 211
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Resultaat van de Fenikssessie
Je hebt een beeld van je betere zakelijke zelf in nieuwe tijden
en ziet waar je mogelijke omzet ligt
Je nieuwe propositie staat helder en dynamisch op papier.
Daarmee heb je een fantastische onderlegger voor je acties
én je communicatie.
Je hebt zorgen omgebogen naar ‘yes, we gaan ervoor!’  – het
beste uitgangspunt voor succes!

 

https://www.bureaukek.com/
https://www.ashagaalman.com/
http://www.fenikssessie.nl/


Over Robbert Bloemendaal
De Fenikssessie is ontwikkeld door Robbert Bloemendaal en wordt door
hem verzorgd, inclusief je nieuwe narratief. Robbert heeft met zijn
bedrijf Taalbouw meer dan 25 jaar ervaring als communicatiestrateeg
en tekstschrijver voor tientallen opdrachtgevers. 
Meer info: www.taalbouw.nl

Normaal kost de Fenikssessie € 1295,- ex BTW, maar in deze
coronacrisis wil Taalbouw zoveel mogelijk ondernemers helpen!
Daarom kost de Fenikssessie inclusief voorbereiding én je nieuwe
narratief slechts € 795,-- ex BTW.

Dus… wat kost dat?
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Hulp na de Fenikssessie?

Taalbouw ken inmiddels en is je graag van dienst bij je verdere
communicatiestrategie en alle tekstproductie. www.taalbouw.nl 
L5 Communicatie & Design helpt je met fantastische branding,
corporate design, marktbenadering en mixed media campagnes, je
Feniks krachtig in de markt te zetten. www.l5.nl
BlinktUit helpt je aan nieuwe online klanten. Met hun digitaal sales
kanon heb je ‘tien salesprofessionals in één’ en bestorm je veel
slimmer en sneller de markt met B2B online sales. www.blinktuit.nl
AdjustInTime zorgt voor personal en business lean processen
waardoor zowel jij als je bedrijfsvoering supersterk worden.
www.adjustintime.nl
CinematoMedia maakt video’s en animaties die jouw propositie en
bedrijf glorieus en optimaal invoelbaar in beeld brengen.
www.cinematomedia.nl
MarktCheck zorgt voor het marktonderzoek waarmee je met je
propositie helemaal in de roos schiet. www.marktcheck.nl  
Ondernemersadvocaat Madelon van Breemen is een praktische
jurist die je helpt juridische valkuilen te vermijden, zonder dat het je
business belemmert. www.lvh-advocaten.nl

Na de Fenikssessie begint je Feniksreis, het succesvol neerzetten van je
betere zakelijke zelf. Wil je daar hulp bij? Deze Trusted Partners zijn
optimaal op elkaar ingespeeld en kunnen je als geen ander ondersteunen
op je reis naar succes. Uiteraard bepaal je zelf wat je wilt afnemen en
wanneer. 
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