
ROZ en de gemeente Twenterand 
organiseren een netwerkcafé voor 
zzp’ers:.

Maandag 20 april 2015
19.00 tot 22.00 uur 

Kulturhus De Klaampe
Beeklaan 1
Westerhaar

Programma 
(inloop van 19.00 - 19.15 uur)

>  Welkom 
 door Bert Oudendijk, 
 wethouder gemeente Twenterand

>  Wat kunnen wij betekenen voor  
 zzp’ers? Introducties van:
 > ROZ
 > Rabobank Noord en West Twente 
 > Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

>  Workshop ‘Pitchen on stage’  
 door Bert Breukers, ondernemersadviseur 
 en trainer bij ROZ

>  Ondernemersmarkt
 met ROZ, gemeente Twenterand, Oost- 
 werk administratief bedrijf, Rabobank  
 Noord en West Twente en Jongbloed  
 Fiscaal Juristen N.V.

>  Volop de gelegenheid om te net- 
 werken met uw collega zzp’ers 

ROZ
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek 
voor de bevordering van ondernemerschap. Wij bieden advies, begeleiding, coaching en trainingen 
aan ondernemers en starters. Ook beschikken wij over verschillende financiële arrangementen voor 
ondernemers en gespecialiseerde schuldhulpverlening. Meer informatie: www.rozgroep.nl. 

Workshop 
Pitchen on stage
Stel: u komt onverwacht oog in oog te staan 
met een potentiële klant. Kunt u dan in no-
time vertellen waarom hij juist met ú zaken 
zou moeten doen? Bert Breukers vertelt u 
in deze workshop over het belang van een 
goede 1e indruk en geeft u tips en trucs voor 
een overtuigende elevator pitch (oftewel: 
korte, krachtige marketingboodschap).

Een aantal zzp’ers krijgt vervolgens de 
gelegenheid om te pitchen; uzelf en uw 
bedrijf te presenteren in 1 minuut. Mis-
schien levert het u wel nieuwe klanten of 
interessante contacten op. Wilt u kans 
maken op deze ‘minute of fame’ en uw 
naamsbekendheid vergroten? Meld u aan! 
De daadwerkelijke pitchers worden pas 
tijdens het netwerkcafé, door middel van 
loting, bekend gemaakt. 

(Deelname aan de pitch is niet verplicht. 
Ook wanneer u alleen wilt luisteren naar 
de pitches van anderen, bent u van harte 
welkom.) 

Aanmelden
Deelname is gratis, maar we horen wel graag even of u komt. Aanmelden kan tot 16 april 
via www.rozgroep.nl/twenterand. Wees er snel bij want vol is vol.

Graag tot ziens op 20 april!

par tner  in  ondernemen

UITNODIGING
Zelfstandig ondernemerschap biedt u veel vrijheid en stelt u in staat uw eigen keuzes te maken. 
Mist u toch soms collega’s om mee te sparren? Of wilt u uw netwerk uitbreiden en in contact 
komen met collega zzp’ers in uw omgeving? Kom naar het ZZP Netwerkcafé!


