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Persbericht 

Een ondernemersdag in Vlissingen voor starters, zzp’ers en small business ondernemers 

Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in door naar de Ondernemersdag in Vlissingen te komen. Op 

woensdag 12 december organiseert Zeeland Business een gratis ondernemersdag in Dockwize te 

Vlissingen. Deze avond is speciaal bedoeld voor starters, zzp’ers en small business ondernemers. Op 

het initiatief van de Rabobank, Interpolis en Dockwize worden de ondernemers tijdens deze avond 

verder op weg geholpen. Zoals gebruikelijk bevat ook deze avond veel informatie en kennis over het 

ondernemerschap.  

 

Het programma 

Gedurende de hele avond is er op de startersmarkt een diverse groep aan kennispartners aanwezig, 

waaraan de bezoekers alle vragen kunnen stellen die zij hebben. Tussendoor volgen de ondernemers 

diverse seminars en workshops over bijvoorbeeld financiën, verzekeren of belastingen. Daarnaast 

hebben ze de mogelijkheid om zichzelf op te geven voor het voorprogramma waarin Het Imago Spel, 

verzorgd door Home of Power, gespeeld wordt. Tijdens dit spel krijgen ze diverse tips over hoe zij 

zichzelf zo goed mogelijk kunnen presenteren en hebben ze de mogelijkheid om met andere 

ondernemers te netwerken. Ook kunnen de bezoekers zich aanmelden voor de toets je haalbaarheid 

sessies, waarin ze feedback van diverse experts krijgen. Kortom, de ondernemersdag bevat een rijk 

gevuld programma voor starters, zzp’ers en small business ondernemers.  

 

Aanmelden 

Aanmelden is mogelijk via https://www.zeelandbusiness.nl/walcheren2018/. Het aanbod aan 

kennispartners wordt de komende weken aangevuld.  

---EINDE PERSBERICHT--- 
 
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
U bent uitgenodigd, indien mogelijk na aanmelding, aanwezig te zijn bij dit evenement en dit aan te 
kondigen in uw uitingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie: 
Tim van den Berg | Zeeland Business | tim@zuidwestbusiness.nl | 06 250 665 00 
Nienke Haarmans | Zeeland Business | nienke@zuidwestbusiness.nl | 06 133 920 25 
 

Bijlagen: voorbeeldfoto ondernemersdag  
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