
Heb jij vragen over doorgroeien of starten, klanten aantrekken,   
over je administratie of boekhouding, over je naamsbekendheid  
of je product of dienst vermarkten?

Meld je aan voor een match
voor bloei in je bedrijf !
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Welke vragen heb jij als ondernemer?

Als ondernemer heb je altijd actuele vragen omdat je steeds voor nieuwe keuzes en beslissingen gesteld wordt in je bedrijfsvoering. 

Je kan informatie die je nodig hebt opzoeken maar vaak heb je er ook veel aan om te sparren met een andere ondernemer. Iemand 

die voor dezelfde vragen staat of heeft gestaan en deskundig is op het terrein waar jij meer over wilt weten.

Vragen als: hoe maak ik een ondernemeringsplan, hoe werf ik meer klanten, hoe kan ik mijn winst vergroten, hoe kan ik mijn  

social media doelgericht inzetten, waar vind ik goede huisvesting voor mijn bedrijf?

Elke vraag over je bedrijfsvoering kan het uitgangspunt zijn voor een match.

Voor wie is ‘Ondernemers Matchmaking’ bedoeld?

Elke ZZP’er of kleine ondernemer binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug kan op ondersteuning rekenen.  De gemeente wil in 

samen werking met ZZP Netwerk Heuvelrug en de andere ondernemersnetwerken de positie van ZZP’ers en kleine ondernemers 

helpen versterken. Als matchmaker kijk ik graag met je naar de mogelijkheden. Daarnaast kan je lid worden van een ondernemers-

netwerk. 

Met wie kan ik een match maken?

Als je persoonlijke begeleiding wilt kan je terecht bij het Ondernemersklankbord. De adviseurs hebben kennis van zaken én onder-

nemerservaring. Het zijn allemaal oud-ondernemers, managers of specialisten op hun vakgebied. Zij delen vrijwillig hun expertise 

met je en geven onpartijdig advies. Dat gebeurt in klankbordtrajecten van een halfjaar, waarvoor het Ondernemersklankbord slechts 

een minimumdonatie van 150 euro vraagt. Zij helpen ondernemers daadwerkelijk vooruit. Heb je andere wensen? Wil je een keer met 

iemand uit een ondernemersnetwerk van gedachten wisselen of met meerdere collega-ondernemers sparren over de stappen die je 

wilt nemen? Ook dan kan je me bellen of mailen en kijken we hoe je dit aan kan pakken.

Samen kom je verder!
Meld je aan voor een match voor bloei in je bedrijf !

Mirjam van Zweeden 06 24 27 11 05 

ondernemers.matchmaking@gmail.com
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