Dropstop
Na 7 jaar stopt Bureau Drop
De basis voor Bureau Drop werd gelegd tijdens een toevallig weerzien op de
Oude Gracht in Utrecht. 7 jaar en vele mooie projecten bij even zo mooie
klanten later hebben we besloten te stoppen. Met de waardevolle
ervaringen van afgelopen 7 jaar in onze achterzak trekken we los van elkaar
de wijde wereld in.

2011

We gaan absoluut nog projecten met elkaar ondernemen, maar de vorm die
verandert.
Walmar & Bart
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2018

…

In ’n notendop
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•
•
•
•
•
•
•

Aantal klanten (25)
Kantoorruimtes (5)
Logo’s (3)
Start-ups/producten (3)
Productideeën (100+)
Boekhouders (3)
Aantal domeinnamen (49)
Samenwerkingspartners
(17)
Aantal kinderen (4)
Medewerkers (2)
Stagiairs en afstudeerders
(3)
Nieuwsbrieffrequentie
(0,72 per jaar)

Dank!
We willen iedereen die we op onze reis zijn tegengekomen enorm
bedanken voor de ervaringen! Klanten, collega’s, samenwerkingspartners,
kantoorbewoners. Wij zijn ontzettend blij met de ervaringen die we
mochten opdoen.

WALMAR

BART

In de afgelopen 15 jaar heb ik vanuit verschillende
rollen alle kanten van leren in organisaties gezien,
gemaakt en ervaren. De afgelopen jaren heb ik
samen met Bart waardevolle producten kunnen
neerzetten en uitproberen vanuit Bureau Drop.

Het hebben van een eigen bureau was nooit een
doel op zich, maar ik ben maar wat blij dat ik samen
met Walmar deze ervaring heb mogen opdoen. Ik
weet nu hoe het is om iets op te bouwen, om mooie
opdrachten te doen en te ontdekken dat je, ook al
ben je klein, grote dingen kan doen.

Nu voelt de tijd daar om in een nieuwe vorm
organisaties te ondersteunen in leren: vanuit Sendiri
bieden Femke Sikkema en ik onze kennis en ervaring
aan in online programma’s en begeleiding.

Ik kijk ernaar uit om de ervaringen die ik met Bureau
Drop heb opgedaan verder in te zetten in mijn
nieuwe bedrijf Drover!

Met de Sendiri programma’s bieden we aanpak,
formats en inspiratie voor iedereen die met leren en
ontwikkelen bezig is.

Wij proosten op nieuwe kansen

eigen zinnig leren

