
ROZ organiseert na succesvolle en 
druk bezochte eerdere edities 
wederom het Netwerkcafé voor 
ZZP’ers:

Maandag 14 december 2015
19.00 tot 22.00 uur 
Ondernemerscentrum H164, 
Enschedesestraat 164 in Hengelo

Programma 
(inloop van 19.00 – 19.15 uur)
>  Welkom door Ellen Lansink, manager  
 ROZ en H164
  
>  Pitchen on stage o.a. door winnaar 

Startersprijs Midden Twente 2015: 
Smart2IT, Sander Martinec en Gaston Smit

>  Small Business Hengelo: dé net-
werkclub voor kleine ondernemingen in 
Hengelo – Jan Hobo, voorzitter Small 
Business Hengelo

>  Twee powersessies, keuze uit: 
> Timemanagement: je tijd de baas – 
Pauline Kanger, AANPAK Werkplektrai-
ning & Coaching

 > Tips en trucs voor het starten van 
een webshop – CCV Shop

>  Volop de gelegenheid om te netwerken 
met uw collega ZZP’ers  

 
>  Ondernemersmarkt met ROZ, Oostwerk 

administratief bedrijf, Small Business 
Hengelo, de afdeling Economische Zaken 
van de gemeente Hengelo, Rabobank 
Centraal Twente en VAR helpdesk door 
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. 

Powersessie ‘Timemanage-
ment: je tijd de baas’
U werkt graag voor uw klanten. Maar als 

zzp’er is dat niet het enige waaraan u uw tijd 

kunt besteden. Ook het vinden van nieuwe 

klanten, de administratie, de inkoop etc. be-

hoort tot uw werkzaamheden. Tijdens deze 

interactieve workshop krijgt u tips en trucs 

aangereikt om beter en bewuster met uw 

beperkte beschikbare tijd om te gaan, waar-

door u meer uit uw werkdagen kunt halen.

Powersessie ‘Tips en trucs voor 
het starten van een webshop’  
Een webwinkel opzetten is zo geregeld, 

maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Hoe 

zorgt u voor bezoekers op uw webshop? 

En welke wet- en regelgeving krijgt u mee 

te maken, bijvoorbeeld rondom betalen en 

verzenden? In deze powersessie krijgt u 

tips en trucs waar u aan moet denken bij 

het starten van een webshop. 

Aanmelden
Deelname is kosteloos, maar we horen wel graag even of u komt. Aanmelden kan tot 11 
december 2015 via www.rozgroep.nl/netwerkcafe. Of bel of mail met het ROZ (074 241 
5100, b.bakker@rozgroep.nl). Wees er snel bij want vol is vol.

Graag tot ziens op 14 december en vergeet niet uw visitekaartjes mee te nemen!

par tner  in  ondernemen

UITNODIGING
Wilt u kennismaken met collega ZZP’ers in Hengelo en uw netwerk uitbreiden?
Kom naar het Netwerkcafé voor ZZP’ers!

 

www.rozgroep.nl   

facebook.com/rozgroep 

twitter.com/rozgroep


