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Beste relatie,
Deze nieuwsbrief is samengesteld om elkaar op te hoogte te houden van de activiteiten van
onze leden. Zeker nu, in deze onzekere periode tijdens de donkere dagen voor Kerst, waarin
contact vaak alleen online mogelijk is.
Ik hoop hiermee een stukje verbondenheid te creëren. Verbondenheid, die we nu zo hard
kunnen gebruiken.
Ik wens je veel lees- en kijkplezier. Het staat weer vol interessant en leuk ondernemersnieuws.
Alles wat onderstreept is, is een link waarop je kunt klikken om verder te lezen.
Jolanda

Nieuw lid sinds vorige nieuwsbrief
Graag heet ik Vincent Versteegen hartelijk welkom als nieuw lid bij ZZP
Bronckhorst! Vincent is entertainer en quizmaster met The Vincent
Productions. Als quizmaster zorgt hij voor een leuke tijd met veel
amusement en (on)zin tijdens een familiefeest of bedrijfsuitje. Ook online!
Vincent Versteegen | The Vincent Productions

Zichtbaar blijven in coronatijd
We leven in een bijzondere tijd. De anderhalvemetersamenleving lijkt
inmiddels het nieuwe normaal. Netwerkbijeenkomsten zijn veelal
gecanceld. Hoe blijf je dan toch zichtbaar?
Website vernieuwd
Nou, bijvoorbeeld door je website te updaten. Mijn website ondersteunt
wat ik doe. Met een nieuwe foto en enkele aanpassingen ziet het
geheel er weer lekker fris uit.
Opdrachten dankzij het netwerk
Uiteraard deel ik deze update via mijn socialemediakanalen. Zo blijf ik
zichtbaar.
Mijn netwerk is heel belangrijk. Al mijn opdrachten kreeg ik in de afgelopen 13 jaar via mijn
netwerk. De vermelding op ZZP Zutphen leverde zelfs drie keer een nieuwe opdracht op. Hoe
gaaf is dat!
Zorg dus dat je zichtbaar blijft.
Hopelijk tot snel tijdens een live ontmoeting!
Hiltje Begieneman | HB Support

Boost voor je bedrijf
Ben je een ondernemer die persoonlijk en met zijn bedrijf wil
groeien?
Ik help je als persoonlijke businesscoach om te werken aan je bedrijf,
door nieuwe klanten aan te trekken en jezelf te ontwikkelen.
Ben je niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK?
Dan geeft de provincie nu tijdelijk een subsidie van € 1.000,- op de
Business Booster:
Groei programma van 6 maanden
Sparren met mede-ondernemers
Deskundige coaching van business expert
Normale investering € 1250,Nu slechts: € 250,Vraag nu meer informatie aan en laat je business groeien!
Ik help je graag!
Jeroen Veenstra | OnResult

Maak gebruik van online tools
We kunnen niet meer om online werken heen, zeker niet na dit rare jaar.
We maken steeds meer gebruik van online tools. Maar ik snap dat je
vragen hebt en je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welke
tools zijn er? Welke tools zijn geschikt voor jouw bedrijf? Wat heb jij
nodig om slimmer te werken?
In mijn gratis e-book deel ik 10 online tools met je, waarmee ik het
liefste werk. Die onmisbaar zijn voor je business als je tijd wilt besparen
en effectiever wilt werken.
Je kunt het e-book hier aanvragen: E-book 10 online tools
Ik wens je hele fijne feestdagen en een mooi 2021 toe!
Julia van Ditshuizen | Buro Lentemorgen

Eerste twee rijlessen gratis
De hele rijschoolsector ligt momenteel stil, maar er komen ook weer
andere tijden in 2021. Ik wil leden van ZZP Zutphen en ZZP
Bronckhorst tegemoet komen, als zij kinderen hebben die hun rijbewijs
willen/moeten halen.
Daarom biedt Rijschool Bennie van der Linden leden een extra korting:
normaal krijgen nieuwe leerlingen de eerste rijles gratis, maar voor
leden van het netwerk is de tweede les ook gratis. Dat betekent toch
een extra voordeel van € 49,00!
Deze aanbieding kan gebruikt worden vanaf het moment dat we weer mogen lessen.
Bennie van der Linden | Autorijschool B. van der Linden

Gratis leefstijlcoaching als proefcliënt
Het einde van het jaar nadert, het ligt wat voor de hand om
over corona te beginnen maar dat doe ik om de volgende
reden.
Als Life- en loopbaancoach ben ik mijn aanbod aan het
verbreden met leefstijlcoaching, waarvoor ik nu een (post
HBO) opleiding volg. Voor het praktijkdeel mag ik vanaf 1
februari 2021 een aantal personen coachen met
leefstijlgerichte vragen en dat doe ik uiteraard gratis.
Omdat ik mij goed kan voorstellen dat de gevolgen van de coronacrisis voor jou als zzp’er
steeds voelbaarder worden en voor stress/gezondheidsklachten kunnen zorgen, bied ik jou of
iemand uit je naast omgeving de mogelijkheid aan voor coaching als proefcliënt (dit hoeft
overigens niet perse vanwege corona te zijn).
Voor meer informatie en aanmelden: kijk hier.
Voor nu wens ik je warme en liefdevolle feestdagen en alle goeds voor 2021.
Jolanda Schut | Het Coachingslab

Dameskleding aan huis bezorgd
Ben je nog op zoek naar een mooie outfit of cadeau?
Op de Facebook- en Instagrampagina van Styled for You word je op de
hoogte gehouden van nieuwe collecties en acties.
Vanwege de lockdown is het helaas niet mogelijk om de winkel (van
Sinckel in Vorden) te bezoeken, daarom bied ik de volgende
mogelijkheden aan:
* Coronaproof ophalen bij mij thuis
* Gratis bezorging in de gemeente Bronckhorst
* Versturen per post
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Tonnie Cornegoor | Styled for You

Nieuwe B&B's ook geopend in coronatijd
Ik ben Charlotte en naast zelfstandige in de Zorg en Welzijn ben ik een
B&B gestart. In de tuin naast mijn huis heb ik een tiny guesthouse
compleet en gezellig ingericht.
B&B De Kleine Linde ligt in het buitengebied van Gorssel in een groene
oase, naast de bossen en de IJssel en tussen Zutphen en Deventer. Je
kan hier volop genieten van de heerlijke bostuin en de omgeving.
Fietsen, houtvuurtje een lekker terras; alles is aanwezig. Ook in
coronatijd geopend!
Charlotte Kuijper | B&B De Kleine Linde

Ik ben Astrid en ik run naast mijn beautysalon ook een B&B. In deze
coronatijd zijn gasten nog steeds van harte welkom in het
monumentale pand in Warnsveld, waarin een kamer is ingericht voor
B&B. Tevens wordt het ernaast gelegen Koetshuys verbouwd tot twee
luxe kamers. Het Koetshuys opent in het voorjaar, waarbij het voor de
gasten op en top genieten gaat worden. De gasten mogen gebruik
maken van de prachtige tuin en straks na de renovatie ook van het
heerlijke buitenzwembad. Ontbijt wordt in een aparte ruimte geserveerd.
Astrid van Ginkel-Meerveld | B&B het Koetshuys

Jouw dienst in online vorm
Denk jij wel eens na over een eigen online programma? Zeker nu
we weer in lockdown zitten?
Weet je de inhoud wel, maar loop je tegen de uitvoering aan? Heb je
geen zin of tijd voor dat technische gedoe of om daarvoor weer een
cursus te volgen?
Laat mij het voor je bouwen! Je eigen online leeromgeving in jouw stijl en in jouw
huiskleuren!
Nieuwsgierig? Vraag hier een gratis tijdelijk account aan van een proefomgeving en zie
voorbeelden van hoe jouw eigen online programma eruit kan komen te zien.
Als je als lezer van deze nieuwsbrief beslist vóór 1 januari, dan krijg je nog een extra korting
van € 100,-!
Jolanda Cornegoor | Alvast Goed! VA Support

Ook aankomend jaar ZZP Supporter
SharePeople is ook ZZP Supporter in 2021!
Ben jij 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

Over ZZP Zutphen - ZZP Bronckhorst
Voor het nieuwe jaar staan er een paar mooie bijeenkomsten in de
planning. Het is nog erg onzeker wanneer die georganiseerd kunnen
gaan worden.
Tot die tijd zullen we vooral online met elkaar in contact blijven en zal
ik ook weer online bijeenkomsten faciliteren.
De platforms ZZP Zutphen en ZZP Bronckhorst zijn voor de online zichtbaarheid nu extra
belangrijk gebleken!

Ik hoop dat, ondanks de beperkende maatregelen, iedereen een fijne
Kerst kan vieren en dat er nieuwe kansen en mogelijkheden in het
nieuwe jaar voorbijkomen.
Ik wens jullie fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en vooral een
gezond en ondernemend 2021!

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

