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Beste relatie,
Omdat er geen Kennismaak Avonden gehouden kunnen worden
wegens de coronacrisis, is deze extra nieuwsbrief samengesteld om
elkaar op te hoogte te houden van de activiteiten van onze leden. Het
staat weer vol interessant en leuk ondernemersnieuws.
Alles wat is onderstreept, is een link waarop je kunt klikken om verder te lezen.
Veel lees- en kijkplezier!
Hartelijke groet, Jolanda

Nieuwe leden
Graag heet ik de volgende leden hartelijk welkom bij ZZP Zutphen-Bronckhorst! Door op de
foto's de klikken, kun je meer over de leden lezen op de advertenties.

Jeroen Veenstra
van OnResult

Tonnie Cornegoor
van Styled for You

Christine van
Rooijen van
Christine van
Rooijen Fotografie

Ronny Wormgoor
van Ronny
Wormgoor
Fotografie

ZZP Bronckhorst is online!
Op 1 september is ZZP Bronckhorst online gegaan, het zusje van
ZZP Zutphen. Met prachtige natuurfoto's van Ronny Wormgoor
Fotografiie, het bekijken meer dan waard! De zoektermen en
zoekfunctie zijn op dit platform gericht op de gemeente Bronckhorst
en de Achterhoek. Enkele leden van ZZP Zutphen zijn ook
werkzaam in de gemeente Bronckhorst en daarom lid bij beide.
Er stond een leuke eerste bijeenkomst in de planning, maar die kon door de coronamaatregelen
helaas niet doorgaan. Hopelijk kunnen we daarmee in het nieuwe jaar in de herkansing!

Achter de schermen bij Sprekend Miranda
Uitleganimaties, bedrijfsfilms, voicemails en luisterboeken.
Een greep uit het inspreekwerk dat ik doe als stoere
vrouwenstem. Maar hoe ziet dat er nu uit achter de schermen
bij mij, wanneer ik met inspreekwerk bezig ben? Ik heb mezelf
een dag gefilmd, zodat jullie achter de schermen een beetje
mee kunnen kijken. Klik op de afbeelding voor de film!
Bijgevoegd ook een regionale tv-spot, die ik in heb mogen spreken over laaggeletterdheid. Deze
is lange tijd op Omroep Gelderland uitgezonden en stiekem ben ik hier nog steeds wel trots op.
Veel kijk- en luisterplezier!
Miranda Jansen | Sprekend Miranda

Jouw vangnet bij arbeidsongeschikheid al voor 1
euro per dag
Ben jij ook zo’n ZZP'er die nog niks heeft geregeld
voor arbeidsongeschiktheid? Word wakker en sluit je nu aan
bij SharePeople. SharePeople werkt met een netwerk van
ondernemers en zzp’ers die samen één groot financieel
vangnet vormen bij arbeidsongeschiktheid.
Op die manier regelen we arbeidsongeschiktheid samen al
voor 30 euro per maand, oftewel 1 euro per dag. Die heb je
snel terugverdiend toch? Waar wacht je nog op!
De voordelen van SharePeople:
·
Direct online te regelen
·
Zeer lage kosten
·
Maandelijks opzegbaar
Share People | ZZP Supporter

Ansichtkaarten door Minnemaakt
Mijn naam is Jasmijn Meijer-Minnema en ik ben grafisch
ontwerper bij Minnemaakt. Het stond al even op mijn
wensenlijstje om ansichtkaarten te maken. Zelf stuur en
ontvang ik regelmatig een kaartje. Dit kan zijn zonder reden,
voor een verjaardag of om een hart onder de riem te steken.
Voor deze kaarten heb ik onder andere gebruik gemaakt van
illustraties en afbeeldingen die niet gebruikt zijn voor logo
ontwerpen. Het zijn 8 soorten. Te koop in twee setjes van vier stuks. Normaal kosten de setjes 7
euro maar... voor de lezers van deze nieuwsbrief, 5 euro.
Mocht je een setje willen stuur dan een mail naar: info@minnemaakt.nl. Dan zorg ik dat ze jouw
kant op komen. Dit kan zijn via post of, als je in Zutphen woont, kom ik ze in de brievenbus bij je
doen.
Jasmijn Meijer-Minnema | Minnemaakt

Werkplekcheck voor thuiswerkenden
Thuiswerken is het credo van deze tijd. Het wordt duidelijk dat het in veel situaties een
blijvend karakter krijgt. Maar hoe creëer je thuis de ideale werksituatie i.p.v. een provisorisch,
ongezellig ingericht hoekje waar af en toe nu eenmaal gewerkt moet worden?
Lefeber Interieurstyling komt met de oplossing: een “werkplekcheck”. Als interieurstyliste sta ik
al jaren voor gelukkig wonen en werken in je eigen huis. En dat heeft in deze coronatijd bij veel
mensen natuurlijk álle aandacht.
Bij een werkplekcheck komt ik op bezoek om een goed beeld te krijgen van de situatie om ter
plekke aanbevelingen te doen voor veranderingen of verbeteringen. De kosten van zo’n
werkplekcheck bedragen nu slechts € 97,-!
Anne-Marie Lefeber | Lefeber Interieurstyling

Meer comfort bij thuiswerken
Thuiswerken, toe aan meer comfort? Ruijsink ICT brengt
jouw gemak!
Verlichting (aan/uit, dimmen, RGBW)
Beveiliging (basis alarm of professioneel)
Deurbel
Verwarming
Camera’s
En nog veel meer elektronica!
Meer info? Neem contact op voor advies!
Wouter Ruijsink | Ruijsink ICT

Nieuw in Vorden!
Naast kledingverkoop aan huis en op party’s, is mijn kleding nu ook
verkrijgbaar bij Van Sinckel in Vorden. Tijdens openingstijden ben je
daar van harte welkom om een mooie outfit uit te zoeken.
Op de Facebook- en Instagrampagina van Styled for You word je op de
hoogte gehouden van nieuwe collecties en acties!
Tonnie Cornegoor | Styled for You

Is uw website of webshop nog up-to-date?
Nu we helaas weer meer thuis moeten werken is het
verstandig om eens kritisch te kijken naar uw online
aanwezigheid. Dit kan in de vorm van een website of
webshop. Is alles nog up-to-date? Of ben je toe aan een
geheel nieuwe versie. Berendsen Development denkt graag
met u mee en biedt tot en met 31 januari 10% korting op de
werkzaamheden.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag!
Alwin Berendsen | Berendsen Development

Ook aankomend jaar ZZP Supporter
Wildkamp Zutphen is opnieuw voor een jaar ZZP Supporter!
Wildkamp Zutphen heeft een team van enthousiaste medewerkers
klaarstaan om voor elk technisch vraagstuk een oplossing te vinden.
Frank, Nick, Marc en Jeroen helpen u graag!
In het ruime assortiment van meer dan 100.000 artikelen is er veel op voorraad. Hierin zult u
alles vinden op het gebied van water, lucht en elektra. Ze geven advies, maken berekeningen
en leveren ook maatwerk. Bovendien bezorgen ze naar wens op locatie.
Wildkamp Zutphen: Techniek voor professionals. Voor hovenier, agrariër, installateur en
industrie. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Over de bijeenkomsten van ZZP Zutphen
Op 13 oktober was er een Kennismaak Avond gepland bij Christine
van Rooijen Fotografie in Zutphen. Wegens verscherpte
coronamaatregelen hebben we deze bijeenkomst op het laatste
moment helaas moeten afzeggen. Ook voor eind november was er
een mooie bijeenkomst in de planning, die we door moeten schuiven
naar het nieuwe jaar. Zo gauw het weer kan, hopen we weer live Kennismaak Avonden te
kunnen organiseren.

Verzoek tegen spam
Een nieuwsbrief zoals deze wordt verzonden via een mailingsysteem. Ik heb gemerkt dat steeds
vaker berichten van ZZP Zutphen in de spambox belanden. Het probleem is dat hoe meer dit
gebeurt, hoe meer dat voor mailproviders een sein is om de mail als 'niet vertrouwd' te
bestempelen. Dit is tegen te gaan door het mailadres van ZZP Zutphen
j.cornegoor@zzpzutphen.nl toe te voegen aan je adresboek als 'vertrouwde afzender'. Hoe
meer mensen dit doen, hoe beter de aflevering wordt. Dat het adres alleen in je adresboek
staat, is niet voldoende. Bij voorkeur doe je dit bij de instellingen van je mailprovider. Kom je hier
niet uit, laat het me weten, ik help je graag. Je helpt me hier enorm mee!

Dit was het voor deze keer, een extra nieuwsbrief als alternatief voor de Kennismaak Avonden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in december voor de feestdagen. Leden en ZZP-Supporters
kunnen hierin nieuws delen. Stuur je bericht in ca. 100 woorden met een afbeelding erbij naar
een van onderstaande mailadressen. Tot dan!

Jolanda Cornegoor
06-83919365 | j.cornegoor@zzpzutphen.nl | j.cornegoor@zzpbronckhorst.nl

Facebook

LinkedIn

Twitter

Website

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 j.cornegoor@zzpzutphen.nl toe aan uw adresboek.

