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Beste relatie,
Deze 'Nice to know' en 'Need to know' nieuwsbrief zit weer
bomvol interessant en leuk ondernemersnieuws.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november dit jaar.
Leden en ZZP Supporters kunnen hierin nieuws delen.
Stuur je bericht in ongeveer 100 woorden met een
afbeeldingen erbij naar b.hissink@zzpzutphen.nl.
Veel lees- en kijkplezier!
Mvg,
Berdi Hissink | ZZP Zutphen
Plaats een review over
ZZP Zutphen op Google!
Alvast bedankt!

Welkom!
Nieuwe leden sinds vorige nieuwsbrief.
Graag heet ik hartelijk welkom bij ZZP Zutphen;
Remon Derksen van Handelsonderneming en
Dienstverlening Reder
Esther te Linde van 'Esther te Linde,
Orthomoleculair Therapeut'
Max Scherjon van Websus
Brigiet Bluiminck van BrieZiet
Lieve Huijs-La Haye van Woord en Wijze
Daniëlle Radstake van Mevrouw de Juriste
Annelien Weenink van Weenink HR
Hanneke Lamers van MuziekHanneke
Remco Bijl van Studio1voud
Jolanda Cornegoor van Alvast Goed!
Vastgoedstyling
Cora Reijerse van All About Change
Theo Verberne van Verberne Financieel Advies
Lia Wieldraaijer van Praktijk la Terre
Gertjan van Pelt van Virtical Adventure
Jan-Harmen de Goeijen van De Goeijen
Consultancy
Leo Teunissen van Leo at Live
Melina Verheij van ZieMij Zutphen
Rienk Boers van Buitengewoon Actief
Jolanda Schut van Het Coachingslab
Jeroen Gerritsen van de Autofabriek Zutphen
Jan Heuvel van Hausdörfer-instituut Voor Natuurlijk Spreken
Bernhard Haacker van Haacker & Van Gastel Advocaten

ZZP Challenge
50 dagen in en tijdsbestek van 1 jaar aan het werk op een
andere locatie. Dit kan onderweg zijn, op locatie van een
ander bedrijf/ZZP’er of in een andere stad.
Doel: ontmoeten, ontdekken, inspireren en verbinden.
Hi, ik ben Melina.
Ik werk als Psychomotorisch Therapeut, Buurtsportcoach en
ben mede-eigenaar van CrossFitHumanPower.
Ik ben gek op mijn werk en hou van een leuke uitdaging.
Mijn motivatie voor de challenge is om bewuster te worden en
gebruik te maken van de mogelijkheden die ik heb in mijn
werk als ZZP’er. Maar wat zijn de mogelijkheden? Hoe werken
andere ondernemers? Wat ervaren zij als de voor- en nadelen
in hun werk? Dit kun je natuurlijk vragen, maar ook ervaren door eens een dagje ergens anders
te werken.
Wil jij ook een dagje ervaren hoe het is om te werken met een bonus collega?
Laat het me weten en stuur me een mail: zutphen@ziemijnederland.nl
Mvg,
Melina Verheij
www.ziemijnederland.nl/zutphen

Ingrid Bennink, bedrijfsanalyse en -advies
Sinds kort heeft Ingrid het 'High Level Ondernemen
Programma’ toegevoegd aan haar dienstenaanbod.
Dit is een unieke visie op ondernemen en een totaalconcept
voor ondernemers die hun bedrijf naar een hoger niveau
willen tillen.
Binnenkort komt het gratis online ‘High Level Ondernemen
Programma’ beschikbaar. Dit programma bestaat uit drie korte
video’s waarin Ingrid je meeneemt in het geheim van
ondernemen zonder gedoe maar mét resultaat.
Tevens is het mogelijk een gratis ‘Expert Strategie Sessie’ van
30 minuten te boeken waarin Ingrid met jou dieper in gaat op jouw bedrijfssituatie en wat je
geheid waardevolle inzichten gaat opleveren.
Mvg,
Ingrid Bennink
www.ingridbennink.nl

De Uitdagende Schakel – Matcht jouw uitdaging!
Ik geef projecten vorm rond werk(ervaring), het nieuwe
werken en uitplaatsing.
Ben je als kleine onderneming op zoek naar ondersteuning in
de vorm:
- Een nieuwe collega,
- Uitbesteding van zaken als sociale media, digitalisering en
redactioneel werk,
- De mogelijkheid om collega’s te coachen naar ander werk
Door mijn persoonlijke aanpak, creativiteit en
resultaatgerichtheid match ik jouw vraag met mijn aanbod.
Mijn stevige, persoonlijke, regionale netwerk zorgt vaak voor de verbinding die jou verder helpt!
Aanbod: 10 minuten gesprekstijd voor jouw vraag, mijn idee en of we een match hebben.
Mvg,
Maarten-Jan Kempe
www.duszutphen.nl

Zomerworkshop “Me-time”
Wat doe jij deze zomer?
De zomer komt eraan en dat is een mooi moment om even stil
te staan bij jezelf en de gebeurtenissen van het afgelopen
jaar. Hoe was jouw jaar? Wat heeft je energie en inspiratie
gegeven? Wat wil je vasthouden en wat wil je loslaten of
misschien anders gaan doen?
In een van de workshops van “Me-time” reis je door het
afgelopen jaar en doe je inspiratie en ideeën op waarmee je
na de zomer weer vol energie aan de slag kunt.
Is het tijd voor wat aandacht voor jezelf en wat extra “Me-time?”
Meld je dan aan voor een van de vier zomerworkshops. Deze worden in juli en augustus, voor
een zomers prijsje, aangeboden door Het Coachingslab.
Mvg,
Jolanda Schut
www.hetcoachingslab.nl

Virtueel assistent voor ondernemers
Ben jij die gepassioneerde ondernemer
met tijd en handen te kort?
Dan ben ik op zoek naar jou!
Ik start, naast de vastgoedstyling, binnenkort als virtueel
assistent voor ondernemers.
Een vA-player® is een professional die op afstand taken voor
ondernemers uit handen neemt en als een sparringpartner
meedenkt in de groei van het bedrijf.
Daarom zoek ik ondernemers die wel taken willen afstoten,
maar geen idee hebben wat er mogelijk is.
Ik kom graag met je in gesprek over waar je als ondernemer tegenaan loopt. We zoomen tijdens
dit vrijblijvende gesprek in op je bedrijf en waar ik kan, geef ik tips. Wil jij mij helpen?
Mvg,
Jolanda Cornegoor
www.alvastgoedstyling.nl

Zzp’ers zijn Business Rebels
Berdi Hissink vindt net als wij dat zzp’ers Business Rebels
zijn. Zzp’ers zijn stoer en tonen lef. Zijn eigenwijs en hebben
een ijzersterke eigen mening.
En ze vinden dat het altijd beter kan én moet.
We hebben tijdens de Kennismaak Avond op 23 mei de
werkwijze van de het Rebel-Lab gehanteerd, dat is leren van
elkaar, helpen en gunnen. In korte tijd werden vele ervaringen
gedeeld en vragen gesteld, waardoor iedereen in staat was
om te groeien. We kijken terug op een geslaagde en
energieke avond.
We werken met Berdi aan een samenwerking om ZZP Zutphen nog sterker te maken en jullie
ondernemerschap te faciliteren. Voor én door ondernemers.
Binnenkort word je hier als lid over geïnformeerd door Berdi!
Mrg (Met rebelse groeten),
Roel Westra en Tamara Ranty
www.groeilab.nu/zpers

Mensen en ideeën samenbrengen
De maandelijkse Mekandertafel is op reis!
Mekander wil verbinden. Mensen en ideeën samenbrengen.
Heb jij een vraag die je met anderen wilt onderzoeken? Leg
die op de Mekandertafel. Jij brengt je vraag in, zorgt voor de
locatie en nodigt de mensen uit. Wij begeleiden dit
SAMENgesprek van 1,5 uur, opdat jij jouw aandacht volledig
op het gesprek kunt richten.
Wat je krijgt? Antwoorden, inzichten én nieuwe verbindingen.
De Mekandertafel stond ondermeer in de Marspoortgalerie in
Zutphen, en bij Zelfstandig Professional Vermoooiers in
Zwolle.
Wil je dat de Mekandertafel een keer bij jou staat?
Dat kan op één van de volgende data aan het eind van de
middag: 21 juni, 19 september, 25 oktober, 29 november 2018. Neem contact met ons op!
Mvg,
Karin Jensma
www.mekander.nl/mekandertafel

Groothandel in verf én ondernemerschap
Van Wijk Verf is méér dan een groothandel in verf, nonpaintproducten en gereedschappen.
Al meer dan 55 jaar zijn wij dé ondernemende kennis- en
businesspartner van iedere (specialistische) vakschilder,
zelfstandige verfwinkel, doe-het-zelf-zaak of
vastgoedonderhoudsbedrijf. Van Wijk Verf verzekert haar
klanten niet alleen van een uitzonderlijk goede, persoonlijke
service en uitgebreid assortiment, maar óók van een nog steeds goed lopende business in de
toekomst.
Met ons co-ondernemerschap bieden wij service op het allerhoogste niveau en wij doen alles
voor een glimlach bij onze relaties.
Mvg,
Tjaka Huwaë
www.vanwijkverf.nl

Privacywetgeving
Privacy controle

AVG bomen

Inmiddels is de 25ste mei gepasseerd
en zijn jullie bezig geweest met het
inregelen van de hernieuwde
privacywetgeving.
Het gaat er om dat wij onze klanten,
leveranciers dan wel personeel op een
juiste manier informeren over wat wij
met hun persoonsgegevens doen.

In een verwerkersovereenkomst wordt de relatie
tussen twee partijen beschreven: de
Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker.

Als privacy expert zie ik dat er nog wel
eens wat mist in de nodige
documenten. Het is van belang dat
deze goed aansluiten op jouw bedrijf.
Mocht je er behoefte aan hebben om
jouw privacyverklaring,
verwerkingsregister,
datalekprocedure/register dan wel
verwerkingsovereenkomst te laten
controleren stuur dan een email
naar info@mevrouwdejuriste.nl

Wij van Consulutions hebben onze klanten een
nieuwsbrief gestuurd met informatie, tips en
adviezen t.a.v. de nieuwe AVG wetgeving.
Via de volgende link is deze nieuwsbrief te
bekijken: http://nieuwsbrief.consulutions.nl/zfyRFK
Heb je nog vragen, of zie je door de AVG bomen
het bos niet meer? Mail of bel ons, dan helpen we
je verder.
Mvg,
Jordie Wagenvoort
www.consulutions.nl

Mvg,
Daniëlle Radstake
www.mevrouwdejuriste.nl

Korting!
Inspiratie ontbijt Achterhoek

Lokaal Gelderland

Woensdag 23 mei mocht ik samen met
collega-ondernemers een presentatie
geven tijdens de Kennismaakavond bij
‘t Warnshuus. Het thema van de avond
was “De volgende stap in
ondernemerschap”.
Mijn bijdrage ging over netwerken en
Inspiratie Ontbijt Achterhoek.

LokaalGelderland is hét lokale nieuwsplatform
voor Zutphen, Brummen, Lochem en omgeving.

In het kader van verbinding bied ik de
leden van ZZP Zutphen een korting
aan ter hoogte van de éénmalige
instapkosten van € 100,-. Ik heb
aangegeven dat de introductie van
Inspiratie Ontbijt Achterhoek mogelijk
in het najaar plaats gaat vinden in
omgeving Zutphen.
Vragen? Bel of mail gerust!

Dagelijks bezoeken circa 9.000 mensen de
website om het laatste nieuws uit hun buurt te
checken. Als lokale ondernemer is dat natuurlijk
een goed podium om jezelf te presenteren!
Met de ZZP-PAS krijg je bovendien korting. Een
half jaar adverteren voor geen €120,- maar voor
€75,- (excl. BTW en administratiekosten á 0,49
cent). Daarnaast is het mogelijk om via video te
adverteren of via een advertorial.
Neem contact op voor de mogelijkheden.
Mvg,
Jelle Seubring
www.lokaalgelderland.nl

Mvg,
Ronald Treijtel
www.inspiratieontbijtachterhoek.nl

Nieuws van ZZP Zutphen / Berdi Hissink;
Kennismaak Avond 23 mei bij 't Warnshuus
Het thema was ‘De volgende stap in ondernemerschap’.
Een leuke en leerzame bijeenkomst!
Na de presentaties van Ronald Treijtel van Het Ondernemers
Ideaal over netwerken, Roel Westra en Tamara Ranty
van GroeiLab over vaardigheden en Richard Buitink van Grip
op je Bedrijf over financieel inzicht werd in groepen besproken
waar men bij het maken van de volgende stap zoal tegenaan
loopt. Wat opviel was dat iedereen snel meedeed en meedacht. Open werd met elkaar
ervaringen uitgewisseld over obstakels die voor anderen herkenbaar waren.
En er werden oplossingen besproken om mee aan de slag te kunnen.
Velen gingen naar huis met nieuwe informatie, handvatten én elkaars visitekaartje.

Op zoek naar een vakman/vakvrouw? Bel Berdi!
Zoek je een vakman/vakvrouw? Op privé of zakelijk gebied?
Bel mij!! Tel. nr.; 06-10013664.
Ik weet van alle aangesloten zzp'ers wie wat doet en kan dus
goed de verbinding leggen tussen hetgeen wat jij zoekt en wat
binnen het netwerk van ZZP Zutphen geboden wordt.
Of neem zelf een kijkje op de website, waar alle vakmensen
overzichtelijk staan
weergegeven; www.zzpzutphen.nl/vakmensen-vinden
Via de contactgegevens onderaan de advertenties kun
je rechtsstreeks contact opnemen.

Privacy Policy, voorwaarden, nieuwsbrief
Ook ZZP Zutphen heeft de Privacy Policy en Voorwaarden aangescherpt n.a.v. de AVG wet.
Zie hier de; Privacy Policy
Zie hier de; Voorwaarden
Nieuwsbrief.
Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven op deze 'Nice to know' en 'Need to know'
nieuwsbrief via de link 'hier afmelden' onderaan iedere nieuwsbrief.
ZZP Supporters en leden zijn in een aparte mailinglijst opgenomen om te kunnen informeren
over alleen héél belangrijk nieuws van ZZP Zutphen zoals organisatorische of financiële
veranderingen. In geval van zo'n mailing zal dan ook geen afmeldlink worden toegevoegd.

Wat vind jij van ZZP Zutphen?
Laat het weten op Google!
Alvast bedankt!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u b.hissink@zzpzutphen.nl toe aan uw adresboek.

