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Rob Slagmolen, secretaris Arbeidsmarkt, MKB-Nederland en voorzitter van de stuurgroep 

Excelleren.nu  

 

"Bij voortduring het beste uit de onderneming halen is essentieel om de concurrente 

vermogen te versterken en voor continuïteit van de onderneming. Het succes van een 

onderneming gaat via leren en verbeteren. Daarin heeft één ieder een bijdrage, de ondernemer 

om dit aan te jagen, het personeel om de verantwoordelijkheid op te pakken. In de pilot 

excelleren is zichtbaar geworden dat er veel winst is te halen door het bevorderen van 

bewustwording over leren en verbeteren op de werkvloer. Het enthousiasme van de 

deelnemende ondernemers en brancheorganisaties toont aan dat de aanpak met Excelleren.nu 

in vruchtbare aarde is geland".            

 

 

 
 
Toon Janssen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid stuurgroep 

Excelleren.nu, “Met Excelleren.nu is de kiem gelegd voor cultuurverandering in het MKB. 

Tegelijk leren en werken wordt de norm voor iedere werkgever en werknemer. Het is nu 

zaak om door te pakken.” 

 



 
 
Mario Bierkens MBA, partner Intenza Consulting Group “Excelleren.nu heeft laten zien hoe belangrijk 
het voorbeeldgedrag van de ondernemer ook in leren is en dat er veel valt te winnen door het leren op 
de werkplek (informeel) leren beter te regisseren. 

 

 
Jeroen Onstenk, Lector Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Hogeschool InHolland 

De meerwaarde van Excelleren nu is geweest dat een groot aantal bedrijven op een nieuwe 

manier is gaan nadenken over het belang van leren voor de voortgang en innovatie van het 

bedrijf en over nieuwe manieren om dat leren vorm te geven en te stimuleren. Met name de 

aandacht voor informeel leren als integraal onderdeel van werk en bedrijfsvoering vind ik een 

belangrijke vernieuwing.  
 

 
Annet Koster, Directeur Stichting Projecten MKB Nederland 

Excelleren.nu is de praktische uitwerking van de wens van de overheid en MKB Nederland 

om ondernemers te helpen bij het leren in de breedste zin van het woord. Het project is zeer 

geslaagd en we zijn blij dat we er een vervolg aan kunnen geven. 

 


