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cesvol ondernemen, voor
starters en gevorderden' is
het thema van een nieuwe
inspirerende avond voor
zelfstandig ondernemers in
de gemeenteUtrechtse Heuvelrug. Die vindt plaats op 6
oktober. vanaf 19.00uur in
het Cultuurhuis Pleiade in
Doorn.
AIsZZP-er bent u professional op uw vakgebied, maar
daarnaast bent u ook bezig
met andere taken zoals administratie, acquisitie, uw
netwerk opbouwen en samenwerken. Na deze avond
gaat u naar huis met frisse
ideeên, praktische kennis,
nieuwe en nauwere contacten en weet u bij wie u met
uw vragen terecht kunt.
De Ondernemersavond begint met een inloop en ondernemersmarkt, van 19.00
tot 19.30uur.
Op uw eigen A-4 vel (meenemen) kunt u zich in de
centrale hal op een prikbord
aan de andere ondernemers
presenteren of een vraag
stellen.
Om 19.30 uur verricht Robert Zwart, fotograaf/cineast en voorzitter van ZZP
Netwerk Heuvelrug de opening. Daarna leggen bezoekers contact met de andere
ondernemers. Wethouder
Ian Willem van Dongen
gaat in op het belang van

Bij het prikbordin de halkunnenondernemers
zichvoorstellen
of eenvraagstellen.
ondernemers voor en in de
gemeente.
Om 20.00 uur gaan er 5
workshops van start, aangeboden door ervaren ondernemers. Gasten doen mee
aan de workshop waarvoor
ze zich vooraf hebben aangemeld.
De thema's zijn: "Klanten
werven - Hoe kom je aan
klanten?", door Annelies
Huizingh, is interim manager voor marketing en com"Overtuigend
municatie;
overkomen", door Dirk-fan
Bode, sales coach; "Wat
kun je als zelfstandige ondernemer via samenwerken
bereiken", door Monika
Knottnerus: "Starten - Hoe
doe ik dat?" door Eric Bos
Waaldiik, die vanuit de Ka-

mer van Koophandel start
ups begeleidt; "Durf te vragen" door interimmanager
|eroen Susijn.
Thema van de centrale sessie vanaf 21.00uur is: "Hoe
innoveer je jezelf?", door
Harm Rozie. Hij geeft een
doorkilkie in een nieuw
ontwikkelde
leerstrategie
"Collin" van eigen bodem,
met als basis de Delftse systeemkunde. Tot besluit is
er een netwerkborrel. ZZPondernemers krijgen deze
bijeenkomst gratis aangeboden door ZZP Netwerk
Heuvelrug en de gemeente
Utrechtse Heuvelrug.- Aanmelden: info@zzpnetwerkheuvelrug.nl en geef bij
uw aanmelding aan welke
workshop u wilt volgen.

