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Met trots verwelkom ik de beurs Starting
Smart Together in de gemeente Overbetuwe. Ondernemerschap en Overbetuwe zijn nauw met elkaar verbonden.
We horen al jarenlang bij de 10% MKB
vriendelijkste gemeenten van Nederland. In 2011-2012 was de gemeente
Overbetuwe zelfs de MKB-vriendelijkste
gemeente van Gelderland en haalden
we landelijk de 4e plaats! Overbetuwe
heeft een gunstige strategische ligging
en een sterk en divers bedrijfsleven. Er

zijn nu in totaal ruim 4.000 bedrijven
actief die samen bijna 19.000 arbeidsplaatsen bieden. Dit zegt iets over het
ondernemerschap in onze gemeente en
over ons gunstige en aantrekkelijke vestigingsklimaat.
Om deze positie te behouden stimuleren wij onder andere al jarenlang startend ondernemerschap. Startend ondernemerschap zorgt voor creativiteit en
innovatie. Een van de projecten waarin

Gratis
beurs voor
en ondernemer
“Ondernemers
deconsument
mogelijkheden
bieden om nóg beter te ondernemen”
de provincie, gemeenten en Kamer van
Koophandel en biedt de startende ondernemer een stevige basis voor succes.
Vandaar ook het beursthema “a great step
to success”. Op pagina 3 kunt u meer over
IkStartSmart lezen.

Aanstaande zaterdag 16 januari staan
meer dan 60 standhouders klaar om u
een geweldige middag te bezorgen in
de zalen van het Wapen van Elst. Weer of
geen weer, u kunt rekenen op een warm
ontvangst en een veelzijdig programma.
Vanaf 13.30 uur is de beurs open en zijn
er gratis workshops, demonstraties en
presentaties van de standhouders, een
themaplein over gezondheid en welzijn,
een themaplein voor ondernemers en een
themaplein voor consumenten.
Alle standhouders zijn jonge ondernemers, in leeftijd van bedrijf. Want het zijn
allemaal ondernemers die relatief kort
met hun bedrijf bezig zijn. De standhouders hebben het succesvolle ondersteuningsprogramma IkStartSmart als gemeenschappelijke noemer. Dit programma wordt gedragen in Gelderland door

We zijn blij dat burgemeester Toon van
Asseldonk van gemeente Overbetuwe
om 13.30 uur de beurs wil openen en dat
ook wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard daarbij aanwezig is.
Daarmee laten beide gemeentes ook duidelijk zien dat zij het belang van de jonge
ondernemer in woord en daad dienen.
De provincie is vertegenwoordigd door
gedeputeerde Michiel Scheffer en de Kamer van Koophandel is, net als genoemde
gemeentes, met een IkStartSmart stand
aanwezig om informatie te geven.
Dévayani en Kim Lammers
Kort na de opening heeft de beurs al een
primeur. Speciaal uit Frankrijk komt de
29-jarige getalenteerde pianiste en componiste Dévayani twee mini concerten geven: om 13.45 en om 16.45 uur. Zij is internationaal aan het doorbreken en heeft al
vijf Cd’s op haar naam staan, allemaal met
eigen composities. Na Duitsland, België,
Zweden, Amerika en Spanje speelt ze voor
het eerst op Nederlandse bodem.
Kim Lammers zal in de middag drie maal
een optreden verzorgen. U kent haar

wellicht als een van de meest succesvolle
hockeysters van Nederland, met op haar
erelijst een gouden medaille op de Olympische spelen, diverse wereld en Europese
titels en lange tijd was ze ook topscoorder
aller tijden van de Nederlandse hoofdklasse. Dat ze ook kan scoren voor een publiek
kunt u komen ervaren. Onder de titel: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” vertelt zij met enthousiasme en gedrevenheid over het bereiken van succes
in je leven en in ondernemerschap. Met
haar ervaringen in haar mooie carrière als
sprekende voorbeelden. U kunt Kim Lammers overigens ook kennen als een van de
deelnemers van expeditie Robinson 2015.

startende ondernemers worden gefaciliteerd is IkStartSmart. IkStartSmart is
een coachtraject voor startende ondernemers, een initiatief van de provincie
Gelderland en de Kamer van Koophandel. Sinds het begin van dit project in
2008 hebben tachtig Overbetuwse startende ondernemers mee gedaan aan
dit project. Het project heeft een grote
diversiteit opgeleverd aan ondernemervervolg op pagina 3
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Consumentenplein
Op dit themaplein vind u een diversiteit
van bijna 20 standhouders die u maar al te
graag willen adviseren op het gebied van
duurzaamheid, tuin, bouw, studie, werk of
school. Of bieden zangles, harpspel of een
heuse Max Verstappen ervaring op de racesimulator. Kom proeven van Zuid-Afrikaanse hapjes, leer alles over social media
of ontmoet een van onze fotograven en
website bouwers. Voor de kinderen is er
buiten een overdekt springkussen.
Ondernemersplein
Ook als u ondernemer bent of daarvoor
vervolg op pagina 3
laad de beursapp

Succesvoller starten als ondernemer met IkStartSmart!
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Voor startende ondernemers met ambitie
een specifiek onderwerp kunt uitbreiden.
- Training, waarin je kennis en vaardigheden op het gebied van het ondernemerschap kunt ontwikkelen. Je kiest
uit seminars, workshops en trainingen,
afgestemd op de levensfase van jouw
bedrijf en op de competenties die je wilt
ontwikkelen.
- Netwerken, onmisbaar in het moderne zakendoen.
- Financiering: hierin staan het verkrijgen van een microkrediet en de uitvoering van je financieel plan centraal.

ondernemers-vaardigheden je nog kunt
ontwikkelen om succesvoller te ondernemen. Deze vaardigheden vormen
het startpunt van het traject. Zij zijn dus
voor elke ondernemer anders.

Je bankzaken
op orde hebben

en direct goed
van start gaan.

Rabobank voor starters
Als startende ondernemer wil je meteen aan de slag. Met je financiële basis op orde, kan je je volledig
op jouw doelen richten. En met de juiste kennis van zaken en ons actief lokaal netwerk ben je al
snel op weg.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/starten
Een aandeel in elkaar

Startende ondernemers, opgelet! Wil
je jouw kansen op succes aanzienlijk
vergroten?
Je ondernemersvaardigheden verbeteren? De groei van je bedrijf versnellen? Doe dan mee aan het programma
IkStartSmart en realiseer samen met je
eigen coach jouw persoonlijke ambities.
Wat houdt het in?
Elke deelnemer volgt een individueel maatwerktraject, waarin zijn/haar
persoonlijke situatie en competenties
centraal staan. Coaching is hier bij het
‘hoofdgerecht’, de overige onderdelen
zijn de ‘bijgerechten’ die aanvullend
kunnen worden gekozen: training, advies, netwerkbijeenkomsten en eventueel ook financiering. Uit de intake en een
ondernemerstest wordt duidelijk welke

Vervolg gemeente
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schap. Van deze deelnemers is nog 85%
actief als ondernemer. Een fantastisch
percentage. Gemiddeld is na vijf jaar
namelijk 50% van de startende ondernemers gestopt.
Ik heb een aantal van de ondernemers
van het IkStartSmart-traject een aantal
keren mogen ontmoeten, ondernemers met vernieuwende ideeën en producten. Ik daag u uit om op zaterdag 16
januari kennis te maken met deze ondernemers uit onze eigen omgeving.
Mogelijk wordt u geïnspireerd door de
ondernemers of laat u zich informeren
in de startersstraat waar diverse organisaties klaar staan om uw vragen over
(startend) ondernemerschap te beantwoorden.

Plannen voor een eigen bedrijf?
Net gestart?
IkStartSmart
Coachen • Trainen • Netwerken
IkStartSmart helpt jou met begeleiding
op maat om van jouw bedrijf een succes
te maken. Je kiest je eigen coach,
je stelt je eigen trainingsprogramma
samen en jij bepaalt, welke (digitale)
netwerken bij je passen.
IkStartSmart, jij ook?

Wilt u eens sparren over de mogelijkheden op het gebied van ondernemerschap in Overbetuwe dan kunt
u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris Etienne Vermeulen. Hij is uiteraard ook op de Starting Smart Together aanwezig.
Ik wens de ondernemers, potentiele
ondernemers en bezoekers een mooie
beurs toe. Een spetterend begin van
2016.

>> www.ikstartsmart.nl

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe

Vervolg gemeente
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Hoe ziet het traject eruit?
Het IkStartSmart-traject begint met je
aanmelding gevolgd door het invullen
van een digitaal intakeformulier. Daarna doe je een online ondernemerstest
die inzicht geeft in je sterke en zwakke
punten. De informatie uit de intake en
de ondernemerstest wordt besproken
in een selectiegesprek. Doel van het
gesprek is om kansrijke deelnemers te
selecteren: kun je op termijn je inkomen
uit je bedrijf halen? Hier hoor je of je
wordt toegelaten als deelnemer. Is dat
het geval dan kies je zelf je coach uit een
groot aantal coaches die aan IkStartSmart zijn verbonden. De verschillende
coachprofielen helpen je om hierin een
keuze te maken. Tijdens het coachingtraject, dat uit een aantal één-op-ééngesprekken bestaat, maakt je coach
uiteraard gebruik van de resultaten van
jouw ondernemerstest. Daardoor werken jullie optimaal aan de verhoging
van jouw persoonlijke ontwikkeling en
effectiviteit.

Het traject wordt afgesloten met een
tweede ondernemerstest en een eindgesprek. De totale doorlooptijd van een
traject is maximaal twaalf maanden.
Wat levert het je op?
Deelname aan IkStartSmart levert twee
belangrijke resultaten op: je bent veel
beter voorbereid op alles wat er bij een
startend bedrijf komt kijken, en je slagingskans als ondernemer wordt aanzienlijk groter. Je coach ondersteunt bij
de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, die nodig zijn voor een goede
start.
Wat wordt er van jou verwacht?
Je belangrijkste bagage is een ondernemende houding: eigen initiatief, zelf-

De volgende stappen zijn
- Advies, waarmee je jouw kennis over

Vervolg van pagina 1		

Wie mag meedoen?
Iedere serieuze en kansrijke startende ondernemer behoort tot de
doelgroep: prestarters, ZP-ers en
MKB-ondernemers die maximaal 5
jaar ondernemer zijn, en ondernemers die starten door een bestaand
bedrijf over te nemen. Heb je een
uitkering en denkt over het starten of
overnemen van een bedrijf? Ook dan
kun je bij IkStartSmart terecht.
Wat investeer je in jezelf en in je bedrijf?
Je eigen bijdrage aan IkStartSmart bedraagt € 350, btw is niet van toepassing.
Je krijgt hiervoor een uniek individueel
maatwerktraject terug. De overige kosten (€ 3.500)worden betaald door de
Provincie Gelderland en de gemeente
waarin je start of bent gestart.
Meer weten en aanmelden?
Enthousiast geworden? Ga naar www.
ikstartSmart.nl voor meer informatie
en praktijkverhalen! Hier vind je ook het
aanmeldformulier.
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met plattegrond kunt u lezen welke dit
zijn. Het zal nog lastig kiezen worden,
daarom enkele tips:
Bent u consument: wat dacht u van de
volgende route: u geniet van het openingsconcert en kiest dan tussen de
workshop kinderfotografie of zangkunst.
Aansluitend kunt u rust vinden bij de
workshop Yoga of leer hoe grip te krijgen
op email. Daarna is de workshop ontwerp
je eetbare tuin wellicht interessant, gevolgd door een workshop Pinterest. Als
afsluiting alweer een keuze: Architectuur
of juist een opschut sessie bijwonen.
Bent u ondernemer? Ook dan is er veel
te kiezen. Om te beginnen tussen de
workshop om je vindbaarheid op internet te vergroten of de workshop om te
leren van het beeld dat jouw klanten van
je hebben. Aansluitend luisteren naar
de eerste presentatie van Kim Lammers,
alvorens de workshop meer grip op je
email begint. Daarna leren te luisteren
om meer resultaat te behalen, gevolgd
door de workshop creatief denken of Pinterest. Tot slot nog even opschudden om
zo vastzittende patronen los te laten.
Ben je geïnteresseerd in bijvoorbeeld social media: ook dan is er een interessante
workshoproute: leer zoekmachine vriendelijke teksten schrijven, krijg grip op je
email, zie de kracht van Pinterest en zoek
tussendoor de vele stands op die om het
thema social media hun bedrijf zijn gestart.

plannen hebt, is de Starting Smart Together beurs een aanrader. Meer dan 30
standhouders richten zich op starters,
ondernemers en bedrijven (B2B) en kunnen u over bijna alles informeren. Speciaal voor de startende ondernemer is
de Startersstraat ingericht. Daar treft u
onder andere de gemeente Overbetuwe
en Lingewaard, de Rabobank, de Belastingdienst, de Jong en Laan accountants
en om uw netwerk te vergroten zijn Jong
MKB Arnhem-Nijmegen en Ondernemers
Contact Overbetuwe aanwezig. Uiteraard
is IkStartSmart ook met een stand vertegenwoordigd, waar de bedrijfsadviseurs
van de Kamer van Koophandel graag
voor u klaar staan.
Een gezond begin van 2016
Zoekt u ondersteuning voor u goede
voornemens om dit jaar in goede gezondheid en welzijn te leven? Op het Gezond en Well plein vindt u een keur aan
standhouders die u graag willen helpen
met oplossingen op het gebied van effectieve pijnbestrijding, knieklachten, opruimen, ouderenzorg, verliesbegeleiding,
leerproblemen, omgang met dyslexie en
gedragsverandering. Of maak kennis met
de rust van Yoga of volg een opschudsessie om nieuwe inzichten en energie te
krijgen.
Workshopsroutes
De beurs biedt een programma van
12 uiteenlopende workshops en achterop de uitneembare binnenpagina

standigheid en het nemen van verantwoordelijkheid staan centraal. Jij staat
aan het roer! Kortom, een houding die
expliciet is gericht op actieve deelname,
om op die manier echt alles uit deze bijzondere trajecten te halen!
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Iedereen kan winnen!
Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst
een lot en kan daarmee een van de 50
mooie prijzen winnen, die door de standhouders beschikbaar zijn gesteld. En je
maakt ook kans op de hoofdprijs: een
lang weekeind voor zes personen bij Landal Greenparks Stroombroek. Als voorproefje vind je op de achterpagina al een
kortingsbon van € 10 voor een bezoek
aan het bijbehorende saunacomplex Palestra. Dat is mooi meegenomen. Meer
kans om te winnen heeft u als u de binnenpagina met plattegrond en programma meeneemt naar de beurs. U krijgt dan
een extra lot van ons. De trekking van de
hoofdprijs is om 16.45 uur en in de week
na de beurs worden de overige winnaars
via de beurswebsite bekend gemaakt.
Toegang gratis
Iedereen is welkom op de beurs en voor
ieder is er ook wat te doen. Buiten staat
een overdekt springkussen en binnen
staan de standhouders voor u klaar. In
deze krant leest u op volgorde van standnummer welke standhouders dat zijn en
op de binnenpagina treft u de plattegrond met een handig overzicht en het
volledige programma.
Graag tot ziens op zaterdag 16 januari
bij het Wapen van Elst
Ivar van Asten (organisator)

POMbetuwe

Ondernemersplein
De Starting Smart Together beurs is voor consument en ondernemer een
interessante beurs. Speciaal voor de laatste doelgroep, de (startende) ondernemer hebben wij het Ondernemersplein ingericht. Hier kan je met al je ondernemersvragen terecht, wanneer je geïnteresseerd bent in het starten van een eigen
bedrijf of al jarenlang onderneemt. Ga in gesprek met onze standhouders en stel
je vragen of laat je informeren om jouw volgende “great step to success” in jouw
ondernemerschap te maken.
Het Ondernemersplein is het grootste plein van de beurs en heeft ook de grootste variëteit aan ondernemers. Een speciaal onderdeel op het Ondernemersplein
is de “Startersstraat”. Deze straat is ingericht met onze samenwerkingspartners.
Vragen op financieel of fiscaal gebied kan je bijvoorbeeld stellen bij de Rabobank,
de Belastingdienst of de Jong en Laan. Wil je jouw ondernemersnetwerk vergroten? Jong MKB Arnhem Nijmegen en Ondernemers Contact OverBetuwe (OCO)
informeren je graag wat zij hierin kunnen betekenen. Wil je weten wat de gemeente voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom het vragen. De Kamer van Koophandel is met het project IkStartSmart natuurlijk ook aanwezig, het succesvolle
ondersteuningsprogramma voor startende ondernemers. Wist je trouwens dat
alle standhouders van de beurs IkStartSmart volgen of al afgesloten hebben? Je
kan dus iedere standhouder vragen naar zijn of haar ervaringen met IkStartSmart.
Ook vind je diverse ondersteunende diensten terug op het Ondernemersplein.
Voor het verkrijgen van financiering, ondersteuning bij het voeren van je administratie, hulp bij het opzetten van een marketingstrategie, social media, website
en huisstijl, ondernemerscoaching en advies voor werven van meer klanten.
Daarnaast tref je ook een aantal ondernemers die zich tot de business to business
(B2B) markt richten, bijvoorbeeld voor het regelen van subsidies, ondersteuning
van hulpverleners, ontwikkeling van duurzame projecten, coaching van het middenmanagement en het beter organiseren van je werk en leven.
Lees op de volgende pagina’s meer over deze standhouders en op de beursplattegrond vind je ook ze allemaal terug.

Wim de Rooij via Ik Start Smart alweer
5 jaar onderweg, heeft de smaak te
pakken. Na het opstarten met Woonwensrealisatie (wat nu goed loopt)
begon toch het oude vak te kriebelen.
Als personeelsman liep hij er te vaak
tegen aan dat vragen beantwoord
werden met deeloplossingen. Dat kon
anders, dat kon beter. Samen met Henk
is toen nagedacht om een soort facilitaire dienstverlening aan te bieden op
het gebied van mens en organisatie.
Op deze wijze kunnen vragen integraal
worden benaderd en staan inhoudelijke oplossingen voorop. Zo kunnen
organisaties als geheel of mensen bin-

Rabobank Oost Betuwe
Initiatieven voor startende
ondernemers
De Betuwe barst van de ambitieuze
ondernemers. Dat blijkt wel uit het
enthousiasme van de deelnemers aan
het Rabo Starterstraject en de Rabo
Starterscafé’s.
Rabobank Oost Betuwe deelt graag kennis met startende ondernemers. Jolanda
Lippold, manager midden- en kleinbedrijf: ‘We willen ondernemende klanten
ondersteunen
in hun ambities. Daarom creëren we met
initiatieven zoals het Starterscafé een
platform waar beginnende ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.’ Bedrijvenadviseur Joep van Hoek voegt toe:
‘Het Rabo Starterstraject is hierop een
aanvulling. Zo’n 30 starters en mensen
met plannen voor een eigen bedrijf deden vorig jaar mee aan de tweede editie
van het Starterstraject. In vijf avonden
praten we hen bij over verschillende onderwerpen. Denk aan ondernemersvaardigheden en fiscale en juridische thema’s. Maar natuurlijk ook geldzaken en
verzekeren. Ook zoomen we in op marketing en PR en staat de laatste avond in
het teken van netwerken’.
Goed voorbereid van start
De deelnemers van het Rabo Starterstraject kijken positief terug. “Met de informatie uit de bijeenkomsten ga je goed
voorbereid van start”, was een van de reacties. En: “Het is leuk om andere starters
te ontmoeten en ervaringen te delen.”
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Gemeente Lingewaard		

Het opzetten van een netwerkorganisatie van zelfstandig professionals
bleek niet eenvoudig. Het zoeken
naar een werkbaar model waarin de
zelfstandig professional zichzelf kan
zijn en toch de visie van POMbetuwe
uitstraalt bleek lastig. Nu, na een periode van bouwen en fijnslijpen is POMbetuwe klaar om met een andere kijk
op mens en organisatie het verschil te
maken.
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De gemeente Lingewaard hecht veel
waarde aan een goed ondernemersklimaat. Naast de aanwezigheid van
gerenommeerde bedrijven zijn er in
Lingewaard veel startende ondernemers. Deze nieuwe en jonge bedrijven
zijn innovatief en zorgen voor de nodige werkgelegenheid. In de afgelopen
5 jaar is het aantal bedrijven in onze
gemeente gegroeid van 3179 naar
3872. Van dat aantal zijn maar liefst
1979, zogeheten zzp”ers en dat is maar
liefst 51%. Voor een deel van deze starters was het traject “Ik Start Smart” erg
belangrijk. Daarom ondersteunt Lingewaard samen met Overbetuwe en
Rabobank bijeenkomsten als Het Starterscafé en Starting Smart Together die
in het teken staan van de starter. Om
het netwerken tussen de starters te bevorderen organiseert de gemeente Lin-

Ondernemers van alle leeftijden
komen 11 keer per jaar bijeen om kennis te delen, contacten uit te wisselen
en elkaar te inspireren. We geven én
we nemen! In een informele en dynamische omgeving vind je hier als jonge
(lees: verse) ondernemer alles wat je
nodig hebt om een succes van je bedrijf te maken en het met plezier verder
te ontwikkelen.

Rabobank Oost Betuwe helpt u als startende ondernemer graag goed op weg.
Natuurlijk met deskundig advies over
bankzaken en verzekeringen, waarbij u
profiteert van unieke startersvoordelen.
Maar ook met handige tips en tools voor
de start van uw eigen bedrijf.

Ondernemers Contact Overbetuwe
Ondernemers Contact Overbetuwe
(OCO) is een bruisende vereniging van
en door ondernemers, waar u energie
van krijgt en geïnspireerd raakt om op
basis van nieuwe inzichten en ideeen
uw eigen business een boost te geven.
Door het karakter en de doelstellingen
van het OCO om haar leden daadwerkelijk te ondersteunen bij hun business,
ziet het OCO een sterke groei van het
aantal leden.
Met zo’n 220 dynamische bedrijven is
onze netwerkorganisatie daarom een
belangrijk podium geworden waar
kennis, ervaring en commerciële mogelijkheden worden uitgewisseld. We
steunen en ontwikkelen initiatieven
die meerwaarde hebben voor onze leden. Daarbij werken we onder andere
samen met de gemeente Overbetuwe.
Op telkens wisselende locaties organiseert het OCO voor haar leden zes tot
acht keer per jaar een prikkelend en actief programma.
Wat het OCO bijzonder maakt, is de gro-

Kortom zowel voor de startende als
bestaande ondernemers biedt Lingewaard veel kansen. Ik hoop op een
knallende start van het nieuwe jaar en
ik wens u een gezond, gelukkig en zakelijk 2016 toe.
Wethouder Theo Peren
Economische Zaken
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Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/
oostbetuwe of neem contact op met de
Ondernemersdesk via telefoonnummer
(0481) 36 05 00 of per mail via bedrijven.
oostbetuwe@rabobank.nl

is de verkiezing van de Jong MKB’er van
het jaar, die altijd plaatsvindt op een
prachtige locatie.
Daarnaast zetten onze actieve sponsoren (ervaren ondernemers die het
klappen van de zweep kennen) zetten
zich actief in om onze leden verder te
helpen.

Wilt u lid worden of meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met
Renée van Horen, T 06-51319689 of
via E info@oco.nl. Natuurlijk kunt u
ook onze website bezoeken www.
oco.nl.
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Vergroot je zichtbaarheid dankzij 1001
Ondernemersinzichten
Wil jij je bedrijf zichtbaarder maken? En
daarmee je kans op succes vergroten?
Het blogplatform 1001 Ondernemersinzichten helpt je hierbij.

Meer weten? Lid worden?
Wij nodigen je van harte uit om vrijblijvend een eerste bijeenkomst bij te
wonen. Kijk voor een bijeenkomst die
jou aanspreekt op onze website:
www.jongmkbkan.nl of bel met Mark
Teekman: 06 - 57 99 19 43

Onze blogs geven je handvatten om
jezelf, je doelen en je bedrijf helder in
beeld te krijgen en te brengen.
Voor ondernemers, door
ondernemers
1001 Ondernemersinzichten is een
initiatief van vier ondernemers, die op
een laagdrempelige manier hun kennis
delen over:
- het verhelderen van je bedrijfsplan
(Gerrit Woerts/Woerts Consultancy)
- je website als marketinginstrument
(Stefan van Lierop/Webtivity)
- klantgerichte en foutloze teksten
(Sarian Dijkstra/Tekstbureau Saer)
- professionele webvideo’s		
(Dirk van der Veen/VActs MediaGrafie)

Nelson Vapor, Harderwijk, IkStartSmart 2011
Het is erg fijn om samen te brainstormen.

te diversiteit in leden uit alle elf kernen
van de Overbetuwe en daarbuiten, die
elkaar ontmoeten tijdens uitstekend
verzorgde bijeenkomsten in een ontspannen en gemoedelijke ambiance.
Het belang van bedrijvigheid, samenwerken, netwerken en elkaar weten te
vinden, is van grote betekenis voor de
regio. Het kan allemaal in de Betuwe!

1001 Ondernemersinzichten

We ontmoeten elkaar elke eerste dinsdag van de maand voor een kennis- en
netwerkavond. De ene keer een thema-avond, de andere keer bijv. een
bedrijfsbezoek. Een ander evenement

Deelnemers aan het Rabo Starterstraject in het najaar van 2015

De afsluitende netwerkbijeenkomst viel
dan ook zeer in de smaak. Joep van Hoek
is blij met de enthousiaste feedback. ‘Wij
geven starters graag een opstap naar
het ondernemerschap. Daarom zijn we
ook van de partij op de beurs Starting
Smart Together op zaterdag 16 ja4
nuari in Elst. Kennis delen is voor ons
een belangrijk onderdeel van onze

Onlangs is ook de Inkoop-app gelanceerd, dit is uniek in Nederland. Deze
app biedt lokale ondernemers de mogelijkheid om zich te registreren en hun
producten aan te bieden. Lokale ondernemers kunnen naast de lokale aanbestedingskalender via de Inkoop-app
Lingewaard ook elkaars diensten en
producten vinden. Op deze manier maken de gemeente en ondernemersvereniging Veron zich beide sterk voor de
belangen van de lokale ondernemers.

Jong MKB Arnhem, Nijmegen
Leren – Inspireren – Realiseren
Ondernemersnetwerk Jong MKB Arnhem Nijmegen is de kruiwagen voor
ondernemers uit de regio Arnhem &
Nijmegen in de eerste zeven jaar van
hun bedrijvigheid. Dus ben je nog niet
zo lang actief met je bedrijf? Wil je leren
van de ervaringen van anderen, ideeën
opdoen en uitwisselen? Dan is ondernemersnetwerk Jong MKB Nijmegen
Arnhem echt iets voor jou!

dienstverlening’.

7

gewaard 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten en promoten wij de startende
ondernemer in onder meer de Ondernemersbrief en op gemeentepagina.

nen organisaties ‘mee ademen’ met
toekomstige veranderingen.

Wim de Rooij en Henk Klein Gunnewiek

OCO

3
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Samen maken we jouw bedrijf zichtbaarder. Dat is onze kracht.

Win jij een prijs tijdens onze
beursactie?
Als je tijdens de beurs je visitekaartje
achterlaat bij onze stand, maak je kans
op een prijs waarmee je jezelf en je bedrijf zichtbaarder kunt maken. Uit alle
ingeleverde visitekaartjes trekken we
vier winnaars.
Dit zijn de prijzen die je kunt winnen:
- een sessie (60 minuten) om jouw bedrijfsplan te visualiseren
- feedback op de marketingkracht van
je homepage
- een
geredigeerde/klantgerichte
tekst voor een webpagina naar keuze
- een videopitch van 1 minuut.
De uitslag verschijnt na 16 januari op
onze website: www.1001ondernemersinzichten.nl
We ontmoeten je graag op
16 januari in Elst!
Heb je voor die tijd al vragen aan ons?
Mail ons dan gerust: mail@1001ondernemersinzichten.nl. Of bezoek onze
website:
www.1001ondernemersinzichten.nl

atHoning
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Van Rijbroek Financieel Advies

Ik start smart quote
komen bij je doelgroep.

commerciëler te denken en te handelen

Kool debiteuren en meer...

Wil jij dus meer naamsbekendheid, een
groter netwerk, in beeld komen bij je
doelgroep en een baan of klanten vinden?
Dan ga ik graag samen met jou online
aan de slag. Ik kom graag langs voor
een vrijblijvende kennismaking.

Wat kan jij met 7% meer geld in kas?
De economie is in herstel. Maar herstelt
jouw kaspositie ook in positieve zin?
Uitblijven van de betaling van facturen kan zorgen voor financiële problemen. Met de juiste aandacht worden
de meeste uitstaande bedragen echter
wel betaald!
En door hier zo snel mogelijk op te
reageren wordt de gemiddelde betalingstermijn zodanig teruggebracht

Ik start smart quote

Ik had het ook alleen gekund, maar ik heb
nu sneller een professionaliseringsslag gemaakt

FTB Future to Build

Als ondernemer moet je alles direct
zelf kunnen, ik help je daarbij.
Future To Build is het in Arnhem gevestigde bureau van Anje Haveman. Zij
merkte dat vooral startende en doorstartende ondernemers steeds tegen
dezelfde obstakels aan lopen. Van hoe
je je netwerk uitbreid tot goed de tijd
nemen voor een meerjarenplan en
krachtige haalbare doelen. Dat kan anders dacht Anje. Zij zet haar kennis en
jarenlange werkervaring, opgedaan
in diverse branches, graag in om de
ondernemers van nu naar de top te
coachen. Dit doet zij door middel van
advies, coaching en training. Future To
Build staat voor bouwen aan je toekomst en laat ondernemers vanuit de
eigen kracht resultaten behalen.
Future To Build helpt je en of wijst je de
weg als het gaat om alles waar je als ondernemer mee te maken hebt.
Anje Haveman staat zaterdag 16 januari 2016 ook op de Starting Smart

STER Professionals

Together beurs die zal plaatsvinden in
Het Wapen van Elst te Elst. Neem gerust
en kijkje en profiteer van het speciale
beursaanbod!
Heb jij moeite met het verkopen van je
product of dienst? Heb je je doelgroep
nog niet helder of ben je onzeker over
waarmee je moet beginnen? Wil je
graag nadenken over waar je heen wilt
met je bedrijf, maar lukt het niet de tijd
te vinden?
Heb je behoefte aan iemand die onafhankelijk en kritisch meedenkt over
jouw ondernemerschap en je bedrijf?
Meld je aan voor een GRATIS 30 minuten* intake gesprek.
*Aanbieding alleen geldig op 16/1, intakes tussen 16/1 en 16/5. Je vult van te
voren een vragenlijst in zodat we onze
tijd goed besteden en gericht over
jouw ondernemersvragen kunnen praten. www.futuretobuild.nl/contact

Ons kantoor in Ede maakt deel uit
van een samenwerkingsverband van
kantoren, met administrateurs en belastingadviseurs én hun netwerk. Ten
Donkelaar Administraties & Advies is
een kleinschalig kantoor, zodat u direct
contact met ons heeft via een vaste
contactpersoon.

Wat zeggen mijn klanten
Uit de testimoniums die wij krijgen
blijkt dat de klant dik tevreden is en
weer vol energie en aan nieuwe uitdagingen begint.
Anje Haveman | www.futuretobuild.nl |
info@futuretobuild.nl

(Op de website www.kooldebiteurenbeheer.nl/introductiemodule is een
gratis e-learning over dit onderwerp te
volgen.)
Erna Kool
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Wanneer een investeerder naar je businessplan kijkt wordt vooral gelet op de
rentabiliteit met de cashflow als verlengstuk en de solvabiliteit (vermogenspositie).
Juist als starter zijn dit ook de punten
waar men over struikelt. Maar hoe deze
punten te tackelen?
Het businessplan geeft een schatting van de verwachte omzet. Deze
dient zeer zorgvuldig te worden onderbouwd, zeker als startend bedrijf.
Immers er is geen trackrecord en alle
prognoses hebben een ding gemeen:
ze komen nooit uit! Een realistische
prognose is in uw eigen belang om niet

Wij helpen u graag met ondernemen
tijdens alle levensfases.

Ik start smart quote

Ik ben van een werknemersrol gegroeid
naar een duidelijke ondernemersrol

met een restschuld zitten. Hoe hard is
de omzet die gehaald kan worden? Te
onderbouwen met intentieverklaringen of afnamecontracten waarmee een
deel van de omzet al ‘gegarandeerd’ is.
Daarnaast wordt van de ondernemer
ook verwacht een deel eigen vermogen in te brengen. Dit kan ook met een
‘achtergestelde’ familielening. Vaak is
het eigen vermogen al ingezet in de
opzet van een onderneming waardoor
er een serieus knelpunt is.
Er kunnen meerdere wegen worden
bewandeld om een financieringstraject
succesvol te doorlopen. Wilt u weten
wat voor u de mogelijkheden zijn? Wij
staan u graag te woord op de beurs te
Elst.

Administratie en belastingen
vind ik LEUK.
Ik zie jullie denken, belastingen en administratie wat is daar LEUK aan? Ik ben
Margot Rombout en ik vind administratie en belastingaangiftes LEUK.
Bij administraties vind je structuren en
dwarsverbanden, en ik vind het LEUK
om die te ontdekken en ontrafelen.
Voor jou zichtbaar maken, en daardoor
inzicht krijgen in je eigen geldelijke
verdiensten. Want omzet is leuk, maar
daar gaan nog wel de kosten vanaf, en
wat houd je dan over, wat er onder aan
de streep staat. En dat vind ik LEUK om
dat te doorgronden en voor jou helder
te maken.
Belastingen, veranderen tegenwoordig
elk jaar, LEUK, bij blijven wat er veran-

STER Professionals, interim
project- en office management
Mijn naam is Esther van den Heijkant
en ik ben eigenaar en gezicht van STER
Professionals. Ik werk als zelfstandig
professional op het gebied van project- en office management. De afgelopen tien jaar heb ik ruime ervaring
opgedaan in ondersteunende en coördinerende functies in verschillende
complexe organisaties. Mijn ervaring
strekt zich uit van profit tot non-profit
organisaties in diverse branches. Waar
kan ik uw bedrijf of organisatie mee
van dienst zijn?

Wouter van Rijbroek
Van Rijbroek Financieel Advies
06 622926259
of 06 13585386
info@vanrijbroek-advies.nl
www.vanrijbroek-advies.nl

Office Management
STER Professionals is inzetbaar voor
het verbeteren van bedrijfsprocessen
van ondersteunende afdelingen zoals
administraties en (afdeling) secretariaten. Ook het adviseren van MKB over
hoe u een goedlopend secretariaat/
administratie kunt opzetten én inrichten behoort tot de mogelijkheden. Dit
doe ik door het maken van een bedrijfskundige QuickScan. De huidige situatie
van uw bedrijf of organisatieonderdeel
wordt in kaart gebracht, adviezen worden geformuleerd en samen met de
opdrachtgever besproken. Deze adviezen worden omgezet en begeleid naar
realistische oplossingen ter optimalisatie van het secretariaat/administratie of
bedrijfsonderdeel waar de QuickScan
betrekking op heeft.
Esther van den Heijkant
STER Professionals

Projectmanagement;
Projectcoördinator-Projectsecretaris-

Rombout Belastingadvies

een groot en duur administratiekantoor?

Op zoek naar een goed alternatief voor

6
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dat jouw bedrijf permanent over meer
kasmiddelen beschikt.
Kool Debiteurenbeheer en meer… kan
jou helpen om dit te realiseren. Afhankelijk van jouw eisen en wensen t.a.v.
kasstroombeheer kan ik je adviseren
en trainen om betalingstermijnen zelf
te bewaken. En een goede relatie met
opdrachtgevers behoudt!
Met mijn e-learning en/of groepstraining krijg jij de kennis, kunde en
vaardigheden hiervoor. Maar indien
gewenst kan ik ook jouw debiteurenbeheer namens jou uitvoeren.
Als jij wilt investeren in jouw kasstroom, bied ik zicht op rendement en
beschik je over meer “vermogen” voor
ondernemen. Ik spreek je graag tijdens
de beurs “Starting Smart Together” om
jouw specifieke mogelijkheden voor te
rekenen.

Ten Donkelaar Administraties & Advies
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Financieren als startende ondernemer
Dat de banken geen interesse meer
hebben om kleine en startende ondernemers te financieren is geen geheim
meer. Maar wat nu om toch uw bedrijfsactivitåiten op te kunnen starten?
Gelukkig dienen zich ook steeds meer
alternatieven aan. Maar er is een wezenlijk verschil hoe banken en alternatieve financiers naar uw businessplan
kijken? Ja, op hoofdlijnen kijken alle
financiers naar dezelfde kengetallen,
echter de accenten zijn wezenlijk verschillend

16
PMO-Projectondersteuner
Dit zijn functies waar STER Professionals inzetbaar voor is als het gaat om
de dagelijkse coördinatie of ondersteuning van uw project. Daarnaast is STER
Professionals PRINCE2 gecertificeerd.

Mijn coach helpt me te focussen en

Dit doe ik door training en coaching in
Linkedin, Facebook en Twitter. Ik begeleid en adviseer ondernemers om hun
Social Media in te richten of (mede) te
beheren. Daarnaast bied ik samen met
een partnerbedrijf ook een online synergie pakket aan. Omdat ik geloof dat
je pas online succesvol bent als je dit
strategisch benadert.

Ik ben Anton Honing en ik bied online meerwaarde voor ondernemers en
professionals. Ik geloof in de kracht van
Internet en wil graag de mens achter de
ondernemer leren kennen. Zodat we
samen je online krachtig kunnen profileren, gericht netwerken en je doelstellingen gaan oppakken. Vooral in beeld
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Dat is de vraag!
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dert, en me op de hoogte laten stellen
van veranderende wetten, soms ook
wel eens verzuchten, wat verzinnen ze
nu weer. Jouw aangifte Inkomstenbelasting is voor mij LEUK om te doen.
Je aangifte omzetbelasting is LEUK,
met een goed ingevulde administratie rolt je aangifte zo uit de computer.
Ook hierin is structuur en discipline belangrijk, op tijd je inkoop- en verkoopfacturen inboeken. De termen Omzetbelasting en BTW worden door elkaar
gebruikt, en betekenen hetzelfde.
In 2012 ben ik gestart met mijn bedrijf,
Rombout Belastingadvies. Naast belastingadvies en administratief werk voor
ZZP, heb ik ook veel particuliere klanten
voor de Aangifte Inkomstenbelasting,
Aangifte Erfbelasting, en advisering.
Ik ben lid van Register Belastingadviseurs, en volg hier veel na- en bijscholingscursussen, en met collega´s praten over belastingwetgeving is vaak
inspirerend.
Ben je nieuwsgierig geworden naar
mijn werkwijze of naar mezelf, voel je
vrij om contact met me op te nemen.
De eerste afspraak is vrijblijvend en
kosteloos.

Dat is de Vraag!
Je kent het wel, je zit net lekker te eten
en de telefoon gaat.
“Bent u het ook zo zat om teveel te betalen voor uw energie?”
Het ene na het andere psychologische
trucje wordt op je afgevuurd.

met hartelijke groet
Margot Rombout

Meer enthousiaste klanten?
Staan dit soort ervaringen jou ook in de
weg? Ontdek wat je hierin tegen staat
en een manier die wel bij jou en je mogelijke klanten past. Want het kan écht
anders!
Wil jij je eigen manier ontwikkelingen,
zonder push technieken en vervelende
verkoop trucjes, zodat je meer enthousiaste klanten krijgt?

06-46193378
www.belastingaangifteverzorgen.nl
post@belastingaangifteverzorgen.nl

Waarom Dat is de Vraag!
Door middel van leuke, speelse trainingen die blijven hangen, waarin ook
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jouw onderbewuste centraal staat, begeleid ik jou als zelfstandig professionals naar meer enthousiaste klanten.
Maak het onderbewuste bewust en ga
lekker pragmatisch aan de slag.
Voor wie?
Zelfstandige professionals en de K van
het MKB.
Nieuwsgierig?
Kom langs op de beurs, dan kunnen
we elkaar op een fijne manier de oren
van de kop af vragen. Neem een kijkje op www.datisdevraag.nl of bel 0642718291.
Fijne groet, Sabine.

Zeven procent

Social media

Bouw je onderneming! Fundament
voor een succesvolle onderneming
- Je wilt als ondernemer praktische
tools.
- Je moet als ondernemer zelf alle
ballen in de lucht houden.
In welke fase je ook zit, je onderneming staat als een huis met een goed
fundament. Met het boek Bouw je onderneming! bouw jij in zeven stappen
het fundament van je onderneming.
Je maakt de opdrachten uit boek. Het
resultaat is jouw persoonlijke ondernemersplan!
Pieter van der Kaaij gebruikt in zijn
boek de metafoor bouwen. Hij laat de
overeenkomst zien tussen het bouwen
van een gebouw en het opzetten van
je onderneming. Bij beide neem je het
eindresultaat in gedachten. Hij geeft
weer hoe belangrijk het is om als ondernemer te werken met visie en focus.

Evelien Tielen Professional Organizer

maar ook over de onderlinge communicatie op een afdeling.
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Zeven procent maakt het verschil
Onze communicatie bestaat misschien
maar voor zeven procent uit woorden,
maar in heel veel van onze dagelijkse
contacten zijn ze zeer belangrijk. Denk
aan telefoneren, chatten, aan e-mail of
aan WhatsApp. Op school krijgen we
de vaardigheden die we hierbij nodig
hebben, zoals bijvoorbeeld luisteren,
samenvatten en doorvragen, niet heel
erg uitgebreid getraind.

Doelgroep
Met Zeven Procent wil ik communicatie
binnen organisaties en afdelingen verbeteren, waardoor medewerkers met
minder moeite en meer voldoening
hun doelstellingen halen. Door een
keuze te maken uit drie verschillende
trajecten bepaal je zelf de kosten en intensiviteit. Vooraf worden behoeftes en
doelstellingen geïnventariseerd zodat
elk traject op maat verzorgd is.

Met andere woorden
Mensen communiceren de hele dag
door, al dan niet bewust en al dan niet
met het gewenste resultaat. Effectief
communiceren is veel lastiger dan het
soms lijkt. Andere woorden leiden tot
nieuwe resultaten. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over commerciële gesprekken,

Nieuwsgierig?
Tijdens de beurs verzorg ik een kort
seminar met de titel ‘Luisterend naar
meer resultaat’. Kom naar het seminar,
bezoek de stand, bel 06-50628135 of
neem een kijkje op www.zevenprocent.
eu.

GB Studiekeuze

Pieter geeft jou als ondernemer tools
voor jouw ondernemen. Bouw je onderneming! is een van die tools. De
Excel training ‘Excel Leren Online’ is een
ander tool dat onmisbaar is voor jou als
ondernemer anno nu. Kijk op www.excellerenonline.nl.
Pieter van der Kaaij is ondernemersondersteuner in zijn onderneming
Business Value Support. “Ondernemen
is geld verdienen vanuit je passie en
expertise”, is de visie van Pieter. Hij gebruikt zijn financiële achtergrond als hij
jou coacht. “Elke actie van een ondernemer heeft een financieel gevolg”. Dat
is het uitgangspunt. (www.businessvaluesupport.nl)
Op de beurs kan je Bouw je onderneming! rechtstreeks van de auteur Pieter
van der Kaaij kopen. Je kan hem zien,
spreken en … misschien wel aanraken
J. In ieder geval signeert hij jouw boek.
Het boek kost € 20,00, graag pinnen!
Geef je visitekaartje af op de stand van
Bouw je onderneming! voor een loterij.
Je dingt mee naar mooie prijzen. De
trekking vindt plaats na afloop van de
beurs.
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Je ziet als ouder dat je kind ongelukkig
is en niet goed raad weet met de studiekeuze. Je kind is daardoor verward
en toont uitstel gedrag.
Dat is pijnlijk om te zien. Je wilt je kind
graag helpen maar je staat als ouder te
dichtbij. Je kind is volwassen aan het
worden en wil graag alles ‘zelf doen’.
Je kind heeft een beperking ( waaronder faalangst, autisme, dyslexie en
NAH) waardoor hij/zij niet weet welke studie precies past. Je helpt je kind
door nu hulp in te roepen van studiekeuzeadviseur Gertie Boleij.
Wat gebeurt er in een studiekeuze
traject? Samen met je kind worden
zelfbeeld, talenten en mogelijkheden
op studie en arbeidsmarkt in kaart gebracht. Op de website www.gbstudiekeuze.nl kun je alles lezen over werkwijze en inhoud van het traject.
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Heijmink Fiscaal Advies

Je bent ondernemer of werknemer en
druk met het bedrijf, haar producten of
diensten. En je wilt graag eens af van
de rommel en stapels papieren op je
bureau? Grip krijgen op je mailbox en
agenda? Tijd overhouden voor zaken
die je belangrijk vindt?

Tijdelijk traject, duurzaam resultaat
Zelf ben ik een geboren planner en
organisator; ik geloof in de kracht van
gestructureerd en efficiënt werken. Ik
vind het waardevol om een omgeving
te creëren waarin je ontspannen kunt
werken en je jezelf kunt ontwikkelen.
Lukt jou dit niet? Dan is de tijdelijke
inzet van een organizer een praktische
en duurzame oplossing. Kijk voor meer
informatie en mijn achtergrond op mijn
website.
Hoe georganiseerd ben jij? Bezoek me
tijdens de beurs en doe de gratis test!
Evelien Tielen Professional Organizer
www.evelientielen.nl

Heijmink Fiscaal Advies zorgt ervoor
dat u, ook als starter, niet meer belasting betaalt dan noodzakelijk. Belasting
besparen is plannen. Door zaken vooraf goed te regelen weet u exact waar u
staat en voorkomt u verrassingen achteraf.
Sinds enige tijd kent de regio Nijmegen Arnhem een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau. Toegankelijk belastingadvies en oplossingen voor fiscale
vraagstukken. Dat is wat Heijmink Fiscaal Advies vanuit de Houtakker 51 in
Bemmel aanbiedt. De cliënten van dit
gespecialiseerde kantoor waarderen
het hoogwaardige fiscale advies en
voelen zich vertrouwd bij het persoonlijke contact.

Leer slimmer organiseren en
opruimen
Als organizer leer en help ik je slimmer organiseren en opruimen. Ik
ondersteun je bij het opruimen van je
werkplek, het ordenen van je administratie, het organiseren van je taken
en het omgaan met je tijd. Hierdoor
ga je weer rust ervaren en ben je in
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Buro Arnhem Zuid

4 Geheimen om je kind te helpen bij
studiekeuze.
Het studiekeuzeproces is complex. Wil
jij je kind helpen bij studiekeuze? Gertie Boleij heeft speciaal voor ouders dit
boek geschreven. Het boek heeft 12
bladzijde vol informatie en tips over
studiekeuze. Vier geheimen kost € 5,00.
(Pin betaling; Graag!)
Je kan dit boek winnen! Laat je naam
en email adres achter in de schaal op de
stand. Aan het eind van de dag wordt
een winnaar bekend gemaakt!
Kom naar mijn stand op 16 januari
en schrijf je in voor een vrijblijvend
speedcoach gesprek van 15 minuten.
Dit gesprek houden we in de week na
de beurs. Deze beursaanbieding geldt
uitsluiten op Starting Smart Together in
Elst. Vol =Vol.
Weet je al dat je hulp wilt bij je studiekeuze? Plan dan een gratis kennismaking gesprek in: dit kan op de beurs
maar ook online! De gesprekken zijn
op de locatie Grote Boel 81, Nijmegen
Noord. Tot ziens! Gertie Boleij.

Een mobiel vriendelijke website in je
eigen huisstijl voor €599,-

8

Kies één van de ontwerpen en wij
zorgen ervoor dat de site van jouw
keuze wordt gemaakt in jouw eigen
stijl. De website wordt voorzien van
jouw eigen huisstijl kleuren, foto’s en
teksten. We maken de site helemaal
gereed voor je. En plaatsen hem zelfs
online! Alle websites zijn geschikt voor
tablet en mobiel gebruik Wij leveren
alle website met een gebruiksvriendelijk CMS systeem.
In overleg kiezen wij het systeem wat
past bij je persoonlijke wensen.
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en de ervaren fiscalist Jan van Esch
hebben eerder bewezen een sterk fiscaal team te zijn en gaan deze kracht
inzetten om (startende) ondernemers,
overheden, non-profit instellingen en
particulieren fiscale antwoorden en oplossingen te bieden.

staat efficiënter om te gaan met jouw
tijd en energie. Tijd en energie die je
ongetwijfeld graag aan andere dingen
besteedt. Aan de kerntaken van het
bedrijf bijvoorbeeld.

Praktijkervaring
Mijn naam is Alex Timmer en heb meer
dan 14.000 uur aan de telefoon doorgebracht in verschillende salesfuncties. Vervolgens heb ik jaren trainingen
online communiceren verzorgd voor
vrijwilligers bij de Humanitas chatprojecten. Hier heb ik pas echt geleerd
analytisch te kijken naar hoe contact
nou eigenlijk werkt. Als persoon ben ik
betrokken, pragmatisch, humorvol en
enthousiast.

Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, tegenwoordig heeft iedereen ermee te
maken: social media. Het begon met mail, sms en had als doel om contacten te
onderhouden, het is gegroeid naar een nieuwe manier om jezelf te laten zien in
contact met de ander. Het aantal toepassingen groeit steeds meer, zowel voor
privé als voor zakelijk gebruik. Hoe ga je nou slim en effectief om met social media? Wat is zakelijk een goede aanpak om in contact te zijn met je klanten? Benieuwd hoe jij beter gebruik kunt maken van social media? Loop dan eens langs
bij de verschillende social media stands en wordt ook beter zichtbaar online! Je
kan dan natuurlijk op de plattegrond op zoek gaan, maar waarom download je
niet direct de beursapp? Daar vind je ook alle social media gegevens per standhouder en dat maakt het digitale contact wel zo makkelijk. www.startingsmarttogether.nl/beursapp of scan de QR code van de voorpagina. Ook voor ondersteuning voor het opzetten van een goede website kan je op de beurs terecht. En
volg dan ook een van de gratis workshops op het gebied van social media zodat
je weer helemaal bij bent. Op de beursapp vind je ook het programma terug.

Business Value Support
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Sinds de start van het kantoor mede
door deze werkwijze snel gegroeid en
dat is de reden dat steeds meer ondernemers de adviespraktijk vragen om
fiscale oplossingen. Sinds 1 september
2015 is Jan van Esch mede-eigenaar
van Heijmink Fiscaal Advies. De oprichter van het kantoor, Dennis Heijmink
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De fiscalisten van Heijmink Fiscaal
Advies ondersteunen ook de betere
accountants- en belastingadvieskantoren, zij verzorgen vaktechnische
cursussen, prikkelende lezingen, publicaties in vakbladen en staan ondernemers en hun adviseurs bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen de
belastingdienst.
Binnen het bureau werken nu drie fiscale adviseurs. Voor meer informatie
over dit fiscale advieskantoor kijkt u op
de website of belt u met één van de fiscalisten.
Heijmink Fiscaal Advies
De Houtakker 51
6681 CW Bemmel
0481 – 47 11 66

Uit de Verf Communicatie

Wie is je klant? Weet je welke vragen hij
of zij heeft? Weet je welke toon het beste past? Bereiken jouw offertes, mails,
brochures en webteksten wel hun
doel? Hoe zorg je dat jij degene bent
die er uit springt tussen je concurrenten?
Uit de Verf Communicatie zorgt voor
klantgerichte en lekker leesbare teksten over jouw bedrijf en jouw producten.

Wil je meer?, dat kan!
BAZ promotie is een dienst van Buro
Arnhem Zuid. Wij zijn gespecialiseerd
in maatwerkoplossingen. Wij helpen
je graag met het realiseren van een
eigen huisstijl, webshop, packaging
en nog veel meer. Ook kun je bij ons
terecht voor video, animatie, branding,
e-learning, social media ondersteuning.... Te veel om op te noemen. The
sky is the limit bij Buro Arnhem Zuid.
We gaan graag het gesprek met je aan!

We vertalen jouw passie en deskundigheid naar uitingen die jouw klanten
het beste aanspreken. Uit de Verf Communicatie maakt jouw website beter
vindbaar en zorgt dat jouw klanten
antwoord krijgen op al hun vragen.
Samen met jou zorgen we voor verrassende campagnes waardoor jij de opdracht krijgt!
Wie is je klant? Dat zoeken we eerst uit.
Hoe kun jij je doel het beste bereiken?
Welke aanpak heb je nodig? Waar heb
jij het meest aan: een brochure, flyer, of
een aanpak via de sociale media? Ook
de opmaak van je flyers of brochures
kun je aan ons overlaten. En met ons
redigeerabonnement weet jij altijd zeker dat jouw verhaal staat als een huis.
Kom naar onze stand op 16 januari
en informeer naar de mogelijkheden!
Schrijf je meteen in voor de training
Klantgericht schrijven: op de beursdag
krijg je 10 procent korting. Of win jij die
gratis deelname?

Ik start smart quote

IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend
en doelgericht!
9
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ABJS
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ABJS is een subsidieadviesbureau gevestigd in Wijchen.
ABJS adviseert en ondersteunt bedrijven, overheden, stichtingen en verenigingen bij het verwerven, beheren
en verantwoorden van subsidies voor
projecten.
Onze visie
Wij willen onze kennis graag inzetten
voor het verwerven, beheren en verantwoorden van subsidies voor projecten. Dit doen we vanuit de gedachte
dat:
- Er veel subsidiegeld beschikbaar is;
- Subsidieregelingen vaak onbenut
blijven vanwege diversiteit en complexiteit van deze regelingen;
- Organisaties vaak wel ideeën hebben
maar kennis van subsidieregelingen,
netwerken en projectpartners voor het
opzetten van dergelijke projecten ontbreekt.

Onze werkwijze
U kunt ABJS inzetten voor:
- Subsidiescan (een overzicht van de
potentiele subsidiekansen voor het
project
- Adviseren ten aanzien van de aanpak
voor subsidieverwerving
- Opzetten van
samenwerkingsprojecten
- Opstellen subsidieaanvragen
- Management en beheer van
gesubsidieerde projecten
(tussen- en eindrapportages)
Contact
Wilt u een afspraak maken voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek of
een subsidiescan:
Telefoon: 0653871629
Adres: Zevendreef 3014 6605 VC
Wijchen
Email: info@abjs.nl of
johanjanssen@abjs.nl

Nelson Vapor, Harderwijk, IkStartSmart 2011
Het is erg fijn om samen te brainstormen.

Arpalisa
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WerkBewust

29

WerkBewust: Bewust werken voor
iedere hulpverlener.
- Heeft u als hulpverlener of
mantelzorger last van overbelasting,
incidenten en veel ziekteverzuim?
- Wit u beter contact krijgen met uw
cliënt?
- Wilt u meer kennis over psychische
klachten?
Dan is het de moeite waard om een
kijkje te nemen bij WerkBewust van
Miranda van Amersvoort.
WerkBewust biedt praktijkgerichte training en coaching op maat en helpt u
steviger in uw schoenen te staan.
Als hulpverlener en mantelzorger bent
u eerder geneigd een stap teveel te
zetten dan te weinig. Door teveel verantwoordelijkheid te nemen en u laten
leiden door de waan van de dag lekt uw
energie weg en uw passie gaat verloren.

Ook kunt u door het contact met cliënten te maken krijgen met heftige emoties, zoals angst, medelijden, boosheid
en onmacht.
WerkBewust kan u hiermee helpen door
het geven van praktijkgerichte training
en coaching. Van een eenmalige voorlichting, tot een intensieve training, alles
is mogelijk!
Wat WerkBewust uniek maakt is dat
Miranda naast trainer en coach ruim 20
jaar werk-ervaring heeft in de GGZ en
drie dagen werkzaam is in een specialistisch team.

Zangschool Zing jezelf		
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Laat u verrassen over de mogelijkheden die Werkbewust biedt.
Beursaanbieding = Schrijf u in voor
een gratis voorlichtingsbijeenkomst!

doelgericht! De gesprekken met mijn coach zetten me op scherp
en behoeden me voor valkuilen.

Kim Lammers komt spreken op de Starting Smart Together
beurs

Nadat de beurs officieel is geopend om
13.30 uur, zal om 13.45 uur de Franse pianiste en componist Dévayani een mini
piano concert verzorgen. En daarmee
hebben we de primeur voor Nederland.
In de afgelopen tien jaar heeft Dévayani vijf CD’s uitgebracht, allemaal met
eigen composities en haar spel raakt je
recht in het hart. Met gevoel en passie
weet deze jonge, pas 29-jarige, pianiste je te raken met haar virtuoze muziek. Op haar 16 had ze al haar eerste
composities voor een album gemaakt
en was ook haar eerste grote optreden
tijdens een groot cultureel evenement
in Frankrijk. Vele optredens volgden,
eerst in het zuiden van Frankrijk , later
ook in andere landen: Duitsland, Amerika, Zweden, België, Spanje en dan
nu Nederland. Haar inspiratie ontleent
Dévayani aan het rijke verleden van het
gebied waar zij woont, het Katharenland, aan de voet van de Pyreneeën.
Dévayani brengt je ziel in beweging
met haar muziek en dat is één van haar
vele kwaliteiten. Behalve publieke optredens verzorgt ze ook kleinere sessies
met haar pianospel als muziektherapie:
volledig afgestemd op de persoon tegenover haar. Voorbij woorden weer ze
met muziek bloot te leggen wat velen
omschrijven als een boodschap van je
ziel.
Nieuwsgierig geworden? Op haar site

Colofon

Zangschool Zing Jezelf:
zingen met hart en ziel!
Zingen is één van de oudste muziekvormen. Het is zo bijzonder omdat
je zelf het instrument bent én omdat
muziek en taal samengaan. Je kunt op
een unieke manier uitdrukking geven
aan een gedicht of verhaal (liedtekst)
en jouw gevoel daarbij. Of je nu in de
badkamer of in een koor zingt, je stem
heeft oneindig veel mogelijkheden. Ga
het ontdekken!
In mijn leven is zingen een bron van
10 vreugde en ik doe niets liever dan die
bron toegankelijk maken voor ieder-

een die daarnaar verlangt. Mijn zangles
draagt bij aan een goede en ontspannen adem- en zangtechniek. Het biedt
ook kansen voor meer vrijheid in de
zelfexpressie, meer zelfvertrouwen en
een beter contact met je lijf. Voor kinderen is zingen bovendien goed voor
de ontwikkeling van hun hersenen.
En samen zingen werkt verbindend.
Kortom, waarom zou je eigenlijk niet
gaan zingen? Wees welkom voor een
proefles in Lent. Anne-Marie ter Beke,
geschoold in zang en piano, adem en
ontspanning, stemexpressie en haptonomie. www.zangschoolzingjezelf.nl

www.devayani.fr is meer te horen en lezen en ze zal twee keer optreden op de
beurs, om 13.45 en 16.45 uur. Ook haar
Cd’s zijn op de beurs te koop.

Kim is oud-international van het Nederlands hockeyteam en heeft bijna alles
gewonnen wat er te winnen valt. Met
als absoluut hoogtepunt de gouden
medaille bij de Olympische Spelen van
Londen in 2012. Ook werd zij enkele
malen Wereld en Europees kampioen
en was tot oktober 2015 topscoorder
aller tijden in de hoofdklasse. Al dat
succes kwam niet vanzelf en daarover
gaan haar inspirerende presentaties op
de beurs. Je kent Kim misschien ook
van Expeditie Robinson 2015, waar zij
als een van de grote kanshebber heel
ver kwam.
Kim Lammers weet dat doorzetten,
waar andere ophouden, het verschil
maakt. Tijdens haar hockeycarrière
beleefde zij hoogte- en dieptepunten.
Met haar zware knieblessure vlak voor
de Olympische Spelen van Beijing in
2008 als ultiem dieptepunt. Kim wist
zich terug te knokken en pakte uiteindelijk met haar team een gouden plak
tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012. In totaal speelde zij 200
interlands en scoorde 124 doelpunten
voor Oranje. Daarnaast werd zij in 2006
en 2014 Wereldkampioen met het Nederlands elftal. Tijdens het WK in Den
Haag werd haar doelpunt als mooiste
van het toernooi bekroond.
Kim was niet het grootste talent van

Onze welgemeende dank aan de samenwerkingspartners van deze Starting Smart Together beurs gaan uit
naar: de provincie Gelderland, IkStartSmart, Rabobank Oost Betuwe, gemeente Overbetuwe, gemeente Lingewaard,
De Jong en Laan accountants en belastingadviseurs, Jong MKB Arnhem
Nijmegen, MBK Support Plan, Ondernemers Contact Overbetuwe (O.C.O.),
Jeka Shop en de Belastingdienst. Ook
dank aan onze media partners weekkrant de Betuwe en De Nieuwe Krant.
Mede dankzij deze partners is de beurs
een gratis toegankelijk evenement
voor iedereen!

Winacties
Een vast onderdeel op de beurs is de
beursloterij met vele mooie prijzen,
beschikbaar gesteld door de standhouders. Met als hoofdprijs een lang weekeind voor zes personen naar het mooie
park van Landal Greenparks Stoombroek. Schitterend gelegen net onder
Doetinchem ligt dit ruim opgezette
park met mooie vrijstaande huisjes met
voor de winnaars ook gratis toegang
tot het bijbehorende saunacomplex Palestra. Op de achterzijde van deze krant
staat overigens een mooie kortingsbon
om de sauna alvast te bezoeken, deze
bon is bijna het hele jaar geldig. In deze
krant vind je bij de middenpagina met
plattegrond een lootje in de vorm van
een voetstap, die je tijdens de beurs
kunt inleveren. Daarmee maak je kans
op maar liefst één van de 50 mooie
prijzen. De trekking van de hoofdprijs
vindt op 16 januari plaats om 16.45 uur.
Alle winnaars van de overige prijzen
krijgen een persoonlijk bericht van de
standhouder die de prijs ter beschikking heeft gesteld en deze worden
ook op de website www.startingsmarttogether.nl bekend gemaakt. Je kan
overigens ook je winkans aanzienlijk
vergroten, door mee te doen aan één
van de activiteiten die we op de beurs
organiseren. Bij binnenkomst vertellen
we je er graag meer over.

Vormgeving
Karin Kuipers
www.muskunst.nl
Media advies
Steven te Lintum
www.demarketingkoopman.nl
Oplage
47.000 exemplaren

Ik start smart quote

IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend
en doelgericht!

haar lichting. Maar haar extreme doorzettingsvermogen heeft haar tot een
van de beste spitsen van de wereld gemaakt op basis van werken, sleuren en
GAAN. Kim is een echte teamplayer en
winnaar. Zij wil altijd het beste uit zichzelf halen en de mensen om haar heen.
Haar missie in het leven is om mensen
in beweging te krijgen in de breedste
zin van het woord. Alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder.
Kom kijken en luisteren naar de presentaties van Kim op zaterdag 16 januari.
Kim spreekt om 14.30, 15.30 en 16.30
uur. Kim neemt je mee in haar inspirerende presentatie met enthousiasme,
gedrevenheid en passie. Ze sleept je
mee in een overtuigend betoog hoe je
meer uit jezelf kan halen.

Winacties trekking om 16.45 uur

Dankwoord

Eindredactie
Ivar van Asten
Cynthia Turpijn
Marjolein Waarsenburg
Laura Bruins
Andries Wesselingh
Maarten Vervenne
Tom Wouterse

www.arpalisa.nl
info@arpalisa.nl
tel 06-41122301

IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend en

Franse pianiste Dévayani treedt op, primeur in Nederland

Contact
info@startingsmarttogether.nl
www.startingsmarttogether.nl
www.facebook.com/
startingsmarttogether

Arpalisa voert je mee met wereldmuziek, Latijns Amerikaans, Ierse folk,
oudHollands en klassiek. Voor iedere
persoon een uniek klankenpalet, met
ritme en beweging of juist meditatieve
rust.

Pieter van Rijbroek, Overbetuwe, IkStartSmart 2008

Kim Lammers 13.30, 15.30 en 16.30 uur

Starting Smart Together beurs
Zaterdag 16 januari 13.30 – 17.00 uur
Het Wapen van Elst, Dorpsstraat 28
Elst

Van vrolijke noot tot gevoelige snaar
Harp muziek met aandacht. Op locatie,
binnen of buiten, bij (groot)moeder
thuis, in een verzorgingshuis, ziekenhuis of hospice.

Ik start smart quote

Franse Pianiste Dévayani 13.45 en 16.45 uur
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Beursoverzicht

Stand 2 POM Betuwe
Gastheer: Wim de Rooij
Pombetuwe. Maatwerk voor mens
en organisatie.
Stand 3 Gemeente Overbetuwe en
Lingewaard
Gastheer: Jan Dinnissen
Gastvrouw: Ursula Sewbalak
Gemeente Overbetuwe en gemeente Lingewaard
Stand 4 Ik Start Smart
Gastvrouwen: Trudy Schoonwater en
Iduna Obbema
Ondersteuningsprogramma voor
starters die nog niet langer dan 5
jaar een bedrijf hebben met coaching, training, netwerk en advies
Stand 5 Rabobank Oost Betuwe
Gastheer: Joep van Hoek
Rabobank Oost Betuwe is een
krachtige bank in het dynamische
hart van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Onze medewerkers helpen
startende ondernemers graag goed
op weg.
Stand 6 Jong en Laan
Gastheer: Ronald de Gier
Accountants en adviseurs.
Stand 7 Ondernemers Contact
OverBetuwe (OCO)
Gastvrouw: Renee van Horen
Omschrijving volgt
Stand 8 Belastingdienst Arnhem
Gastvrouw: Aggie Peters - de Kuyper
Belastingdienst
Stand 9 JongMKB Arnhem Nijmegen
Gastheer: Mark Teeken
Ons doel is van elkaar leren, elkaar
inspireren en succes realiseren voor
ondernemers van alle leeftijden
Stand 10 1001 Ondernemersinzichten
Gastvrouw: Sarian Dijkstra
1001 Ondernemersinzichten is een
blogplatform dat op een laagdrempelige manier kennis deelt op het
gebied van bedrijfsplanvisualisaties,
internetmarketing, klantgerichte en
foutloze teksten en professionele
webvideo’s.
Stand 11 atHoning
Gastheer: Anton Honing
Online meerwaarde voor ondernemers en professionals (Social Media
& Content Marketing & LinkedIn
trainingen)

Stand 12 Kool Debiteurenbeheer
en meer…
Gastvrouw: Erna Kool
Kool Debiteurenbeheer en meer…
uitvoering, advisering en training.

Stand 25 Buro Arnhem Zuid
Gastheer: Marcel Enderink
Wij helpen je graag met het realiseren van een eigen huisstijl, website
enz.

Stand 13 Future to build
Gastvrouw: Anje Haveman
Future To Build. Als Ondernemerscoach ondersteun ik je o.a. bij de
stappen van het ondernemerschap,
jouw als ondernemer en bij het maken van jouw unieke product.

Stand 26 Uit de Verf Communicatie
Gastvrouw: Manon Kummer
Klantgerichte en lekker leesbare
teksten over jouw bedrijf en jouw
producten, verpakt in allerlei communicatiemiddelen, vindbare websites en campagnes.

Stand 14 Ten Donkelaar Administraties & Advies
Gastheer: Rob Mooij
Wij ontzorgen en helpen u ondernemen. Mensgericht en betaalbaar.

Stand 28 ABJS
Gastheer: Johan Janssen
ABJS regelt subsidies voor MKB,
stichtingen en verenigingen, overheden en particulieren.

Stand 15 Van Rijbroek Financieel
Advies
Gastheer: Wouter van Rijbroek
Specialist in bedrijfsfinancieringen.

Stand 29 WerkBewust
Gastvrouw: Miranda van Amersvoort
WerkBewust biedt training en coaching op maat aan hulpverleners.
Het vergroot je professionaliteit als
hulpverlener en vind de juiste aansluiting bij je cliënt en het systeem.

Stand 16 STER Professionals
Gastvrouw: Esther van den Heijkant
Interim project- en office management.
Stand 17 Rombout Belastingadvies
Gastvrouw: Margot Rombout
Belastingadvies & Administratie
voor de ZZP-er
Stand 18 Dat is de Vraag!
Gastvrouw: Sabine de Bruijn
Door middel van leuke, speelse trainingen die blijven hangen, waarin
ook jouw onderbewuste centraal
staat, begeleid ik jou als zelfstandig
professionals naar meer enthousiaste klanten.
Stand 19 Zeven Procent
Gastheer: Alex Timmer
Help je medewerkers met meer voldoening en gemak hun doelstellingen te halen.
Stand 20 Business Value
Support - Bouw je onderneming
Gastheer: Pieter van der Kaaij
Met het boek Bouw je onderneming! bouw jij in zeven stappen het
fundament van je onderneming.
Stand 21 GB Studiekeuze
Gastvrouw: Gertie Boleij
Je kind heeft moeite met studiekeuze, is daardoor verward en voelt zich
ongelukkig. Gertie Boleij, expert in
studiekeuze, inspireert en motiveert.
Stand 22 Evelien Tielen Professional Organizer
Gastvrouw: Evelien Tielen
Evelien Tielen professional organizer
voor een georganiseerd bedrijf en
huishouden!
Stand 24 Heijmink Fiscaal Advies
Gastheer: Jan van Esch
Belasting besparen is plannen.

Stand 30 Arpalisa
Gastvrouw: Lies Joosten
Harpmuziek, van vrolijke noot tot
gevoelige snaar, op uw locatie, thuis
of in een verzorgingshuis.

Gezond en Well
plein

Nooduitgang

Startersstraat

Brandblusser

Ondernemers
plein

Stroompunt

Consumenten
plein
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Kookwinkel met een Zuid-Afrikaans
tintje voor alles wat met koken en bakken te maken heeft.
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Stand 37 Kijkwijs
Gastvrouw: Renate Buijs
Kijkwijs | Je klas in zicht | Onderwijs
verrijken begint bij wie je bent!
Stand 38 Cure4pain
Gastvrouw: Marlou Lindenberg-Pallada
Praktijk voor pijnbestrijding gericht op genezing of op dusdanige
vermindering van de klachten dat
de levenskwaliteit aanzienlijk toeneemt.

Stand 39 Voorbij-Dyslexie
Gastvrouw: Guen Leesberg
Binnen 6 sessies duurzaam van je
leerproblemen af. Met een unieke
leerstrategie op maat komt er uit
wat er altijd al inzat.
Stand 40 Web en Logo
Gastvrouw: Alexa Pluim
Web en Logo nodigt jou uit om te
komen brainstormen over de uitstraling van je bedrijf: kom naar de
stand voor gratis logo-, visitekaartje- en website advies.

Stand 43 Kwaliteitstuin
Gastvrouw: Karen Bertram
Kwaliteitstuin, Tuinontwerp en Adviesbureau creëert met ontwerpen
en beplantingsplannen groene en
onderhoudsarme buitenruimtes
voor mens en dier, waar het hele
jaar door wat te beleven valt.
Stand 44 De Vrijmakerij
Gastvrouw: Rea van Os
Individuele opschudsessies voor
vastzitters, doemdenkers en dwarsliggers. Wil jij op een energieke,
speelse manier worden uitgedaagd
voor een frisse blik, licht en luchtigheid?

14

3

Stand 36 Die Kombuis Kookware
Gastheer: Emile Maas

13

10

Stand 32 Coaching en
Loopbaanbegeleiding
Gastvrouw: Maya Koerts
Gespecialiseerd in het coachen van
medewerkers die niet meer lekker in
hun werk zitten of vraagtekens hebben bij hun huidige functie.

Stand 35 For all party & catering
service
Gastvrouw en gastheer:
Carolien en Bjorn Tangelder
Feest of party van A tot en met Z
geregeld!

15

12

5

Stand 34 Krachtig ouder
Gastvrouw: Marieke Oosterhuis
De zorgvernieuwer in de ouderenzorg.

65
47

14

Stand 31 Zangschool Zing Jezelf
Gastvrouw: Anne-Marie ter Beke
Zangschool biedt zangles, stemexpressie en zangworkshops voor volwassenen, met veel aandacht voor
de adem en zingen met je hele lijf.

Stand 33 Senioren Ondersteuning
Lingewaard
Gastheer: Edwin Mons
Ondersteuning voor Senioren en
Ontzorging voor Mantelzorgers.

28

26

25

Omhoog

Stand 1 Starting Smart Together
Gastheer: Ivar van Asten
Organisatie beurs, IkStartSmart en
IkGroeiSmart coach, teamontwikkeltrajecten met ervaringsgericht
trainen

Koffie / Thee

stemen: herstellende landbouw,
multifunctionele tuinen en klimaatlandschap.

Stand 41 Hans Kranenborg
Architectuur & Stedenbouw
Gastheer: Hans Kranenborg
Hans Kranenborg Architectuur &
Stedenbouw ontwerpt van stoel tot
stad en denkt mee vanaf uw eerste
idee voor nieuwbouw of verbouw
tot aan uitgewerkte 3D modellen
voor o.a. woningen, bedrijven en
interieurs.
Stand 42 CircleEcology
Gastvrouw: Malika Cieremans
CircleEcology - ontwerp, training
en advies voor productieve ecosy-

Stand 45 Hét Huiswerkhuis
Gastvrouw: Carolien Joosten
Hét huiswerkhuis in Driel biedt huiswerkbegeleiding, bijles en examentrainingen aan in een ruimtelijke en
rustige omgeving.
Stand 46 Pauwze
Gastvrouw: Corine Scholing
Vanuit innerlijke kracht en rust gaan
staan voor je talenten.
Stand 47 No Body Lies
Gastvrouw: Julia Mylonas
For those interested in self-healing
and understanding the language of
their body on a deeper and more
meaningful level.
Stand 48 Van Oord ruimt op!
Gastheer: Jacco van Oord
Ruimt op en ontruimt bij particulieren en bedrijven geheel afgestemd
op uw situatie. Het kan u mogelijk
iets leveren of het kan het in ruil
voor uw spullen.
Stand 49 Yoga 4 Everybody
Gastvrouw: Renske Croezen
Yoga for everybody and every body;
thuis, op het werk of op school.
Stand 50 Jolanda Koster
Gastvrouw: Jolanda Koster
Psycholoog die systemisch werkt en
dmv opstellingen met jou op zoek
gaat naar de onderstroom die meer
bepaalt dan je je bewust bent.
Stand 51 De Wolf Consultancy
Gastvrouw: Mitille de Wolf
Ik begeleid studenten en startende
ondernemers als trainingsactrice/
systemisch coach met prangende
vragen over werk, loopbaan en gezondheid, zodat ze zich vrijer voelen
en hun plek in kunnen nemen.
Stand 52 Verlies en Verlangen
Gastvrouw: Maya Meerbeek
Verlies en Verlangen, Praktijk voor
Verliesbegeleiding en persoonlijke
groei voor bedrijven en particulieren.

Stand 53 KnieCare
Gastheer: Joris de Wildt
KnieCare; dé specialist bij knieklachten. Fysiotherapie, coaching en personal training.
Stand 56 Artby
Gastvrouw: Linda Verweij
Enthousiaste en professionele fotografie van uw bruiloft, bedrijf,
gezin, school of huisdier.
Stand 57 Vuurvlinders, speltherapie
Gastvrouw: Arjanke Koster
Spelenderwijs verwerken en ontwikkelen.
Stand 58 Linking | Social & Sales
Gastvrouw: Ingrid Thoonen
Ik help ondernemers beter zichtbaar te zijn, zowel online (social
media) als offline (sales).
Stand 59 Opgeruimd op Orde |
Professional Organizer
Gastvrouw: Marjolijn Ankum
Opgeruimd Op Orde | Professional
Organizer helpt je weer overzicht en
rust te vinden in de chaos; thuis of
op het werk.
Stand 60 Website binnen 2 Weken
Gastheer: Rob Dijkstra
Wij maken moderne websites
voor startende ondernemers en
zelfstandige professionals zonder
ingewikkelde verhalen en voor een
faire prijs.
Stand 61 2goBeyonD
Gastvrouw: Barbara Dik
Coaching en procesbegeleiding,
specialisatie middenmanagement.
Stand 62 Bw_ruimte in projecten
Gastheer: Bert Wolters
Bw_ruimte in projecten helpt u bij
het ontwikkelen en uitvoeren van
duurzame projecten.
Stand 63 Social Treez
Gastvrouw: Ellen Baart
Social Media Ondersteuning & Advies.
Stand 64 Tekstbureau
Formule M
Gastvrouw: Maureen Bol
Tekstbureau Formule M luistert,
schrijft het voor u op, boetseert en
kneedt met taal en denkt na over
hoe u uw lezers kunt bereiken.
Stand 65 SpoeltmanBouw
Gastvrouw: Ester Kuijer
Regionale aannemer voor
verbouw, renovatie en nieuwbouw
van vastgoedvoor particulier, overheid en bedrijven
Info bij stand 1 MKB Supportplan
Gastheer: Luc Vermeulen
Snel en eenvoudig een professioneel ondernemingsplan.

Workshops
Zoekmachinevriendelijk schrijven
Wat moet je doen om jouw onderneming en website hoog in Google te
laten scoren? In deze workshop ligt de
focus op het schrijven en minder op
de technische kant, die ook mee kan
helpen om goed vindbaar te worden
in de zoekmachines. Want zoekmachinevriendelijkheid of Search Engine
Optimization (SEO) is meer dan alleen
letten op de tekst en het plaatsen van
het juiste beeldmateriaal. Desondanks
kun je al snel beter vindbaar zijn, dankzij
het volgen van een paar richtlijnen: het
schrijven voor lezers en daarmee ook
voor zoekmachines!
Mini-workshop kinderfotografie
Altijd al meer willen weten hoe u uw
kind, kleinkind of andere kinderen leuk
op de foto kunt krijgen? Wat zijn handige instellingen voor uw camera, welk
standpunt pakt u en hoe gaat u te werk?
Kom naar de mini workshop van Artby
en krijg naderhand een leuke korting
voor een uitgebreide workshop.
Grip op je e-mail is grip op je werk
Dat klinkt goed hè, grip op je e-mail?
In deze workshop leer je hoe je prettiger en sneller kunt werken met e-mail.
Ondanks de vele mails toch dagelijks je
inbox leeg, daarmee krijg je overzicht in
je taken. Kortom, grip op het werk.
Luisterend naar meer resultaat!
Luisteren; we doen het de hele dag, dus
zou je denken dat we er goed in zijn. Helaas is het tegendeel waar: op scholen,
maar ook in latere trainingen is luisteren
vaak een ondergeschoven kindje. Dit
terwijl de beslissingen van een klant of
prospect zelden worden gemaakt wanneer jij aan het woord bent. Ontdek
tijdens deze interactieve presentatie
hoe goed je eigenlijk luistert, wat je zou
kunnen doen om beter te luisteren en
welk effect dit heeft op je (commerciële)
gesprekken.
Creatief denken
Als ondernemer ben je vaak bezig met
innovatie. Of het nu gaat over aanpassingen van je product, je proces, je
klantenbestand: je zoekt naar mogelijkheden om je winst te vergroten. Dat is
vaak een hele puzzel. Hoe meer stukjes
je vindt hoe meer mogelijkheden je ziet.
Hoe krijg je zoveel mogelijk stukjes voor
die puzzel? In deze workshop aandacht
voor een aantal methoden om de juiste
stukjes te vinden: theorie en oefeningen.
Samen met een architect bouwen aan
uw toekomst
Wat kan een architect voor u betekenen? Van aanpassingen aan uw woning
tot een aangenamere leefomgeving.
Ontwerpen van woning tot wijk.

Maya Koerts coaching
Podium
13.30 uur
Opening beurs
13.45 uur
Mini pianoconcert
Dévayani, Frans pianiste en componist
Primeur in Nederland: laat je raken door het mooie en inspirerende pianospel van
deze getalenteerde 29-jarige pianiste. Eén van haar kwaliteiten is dat ze perfect haar
pianospel kan afstemmen op de sfeer van de beurs en het publiek en daarmee wordt
dit ongetwijfeld een bijzondere opening.
14.30 | 15.30 | 16.30 uur
Presentatie
Kim Lammers
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder Kim Lammers, olympisch hockeykampioen en deelneemster Expeditie Robinson 2015
Tijdens haar presentaties krijgt u een kijkje in het proces van het succesvolle Nederlands Hockey team wat Olympisch en Wereld kampioen werd. Tegenslagen, doorzetten en doelen stellen zijn thema’s die aan bod komen tijdens haar inspirerende
presentaties.
De presentaties zijn afzonderlijk te volgen, maar vertellen ook een doorlopend verhaal
16.45 uur
Trekking loterij winactie
Ivar van Asten
Hoofdprijs is een lang weekeind voor 6 personen bij Landal Greenparks Stroombroek, aangeboden door Landal. Daarnaast zijn er nog ca. 50 prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de standhouders.
16.45 uur
Mini pianoconcert
Dévayani, Frans pianiste en componist
Als muzikale afsluiting van de beurs speelt Dévayani enkele van haar eigen composities, een persoonlijke keuze uit de 5 Cd’s die inmiddels zijn verschenen. Zij speelt
tot 17.30 uur.
17.00 uur
Einde beurs

Workshopruimte 1

Workshopruimte 2

13.45 uur
Zoekmachinevriendelijk schrijven
Tekstbureau Formule M, stand nr. 64

13.45 uur
Wat is het beeld van de klant
De Wolf Consultancy, stand nr. 51

14.15 uur
Mini-workshop kinderfotografie
Artby, stand nr. 56

14.15 uur
Iedereen kan zingen, ontdek je stem!
Zangschool Zing Jezelf, stand nr. 31

14.45 uur
Grip op je e-mail is grip op je werk
Opgeruimd Op Orde | Professional Organizer, stand nr. 59

14.45 uur
Yoga op het werk
Yoga 4 Everybody, stand nr. 49

(boven, bij ingang)

15.15 uur
Luisterend naar meer resultaat!
Zeven Procent, stand nr. 19
15.45 uur
Creatief denken
Bw_ ruimte in projecten, stand nr. 62
16.15 uur
Samen met een architect bouwen aan
uw toekomst
Hans Kranenborg Architectuur &
Stedenbouw, stand nr. 41

(beneden, naast podium)

15.15 uur
Ontwerp je eigen eetbare tuin of
voedselbos
CircleEcology, stand nr. 42
15.45 uur
Met Pinterest visualiseer je je droom,
plan, idee én jouw inspiratie
Social Treez, standnr. 63
16.15 uur
Een Luchtige afsluiting!
De Vrijmakerij, stand nr. 44

Wat is het beeld van de klant
Wil je graag weten wat het beeld van de
klant is m.b.t. jouw onderneming? Kom
dan naar deze workshop waar je dit aan
den lijve kunt ervaren. De klant levert
je zeer waardevolle informatie, waar je
je als startende ondernemer mee kunt
verrijken.
Iedereen kan zingen, ontdek je stem!
Kom naar deze workshop met laagdrempelige zangactiviteiten voor iedereen. Ontdek de mogelijkheden van je
stem, en ervaar hoe je aan vrijheid, ruimte en zelfvertrouwen kunt winnen. Het
accent ligt op zingen vanuit je hele lijf
en het plezier van samen zingen. Grijp
deze unieke kans!
Yoga op het werk
Eenvoudige yogales die een gewone
kleding uitgevoerd kan worden. Rustige
staande, zittende en eventueel liggende
oefeningen om het lichaam soepel en
sterk te maken en de gedachten rustig.
Ontwerp je eigen eetbare tuin of
voedselbos
Zou een eetbare tuin, park, of agrarisch
voedselbos iets voor u zijn? Zo gezond,
goedkoop, lokaal en natuurvriendelijk
eten als het maar kan, en het is nog
mooi ook! Kom de smaak proeven van
wat er kan: We zien voorbeelden van
bestaande voedselbossen, bostuinen
en voedselbos-producten. Vervolgens
neem ik u mee op inspiratiereis. Zo gaat
u naar huis met creatieve ideeën en informatie waar u mee verder kunt.
Met Pinterest visualiseer je je droom,
plan, idee én jouw inspiratie
In de huidige tijd zijn beeld en sfeer belangrijker geworden dan content! Het
lijkt alsof dit een trend is, maar iedereen
kent het spreekwoord “een beeld zegt
meer dan 1000 woorden”. Hoe vakkundig je ook kunt schrijven, één beeld
geeft heel veel informatie én het schept
de ruimte voor jouw eigen interpretatie
wat dat beeld voor jouw betekent…….
In deze workshop staat “Pinterest” in de
schijnwerpers. Een visuele platform dat
zich onderscheidt op tal van vlakken
met Twitter, Facebook en Linkedin. Alles
draait om mooie beelden. Pinterest is
een sterk groeiende speler, met wereldwijd 70 miljoen gebruikers (én 1,4 miljoen Nederlandse gebruikers) is er geen
tijd te verliezen om aan de slag te gaan!
Een Luchtige afsluiting!
Aan deze energieke opschudsessie waar
je van gaat glimlachen, zit enigszins een
luchtje. Nieuwsgierig? Laat alles los en
doe mee!
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Gezond en wellplein

Maya Koerts –
Coaching en Loopbaanbegeleiding

jaar gewerkt te hebben als loopbaancoach.

Werk is een groot onderdeel van uw
leven. Het is belangrijk dat u werk verricht waar uw hart ligt. Werk waar u met
plezier naar toe gaat, waarin u uw kwaliteiten goed kunt gebruiken. Helaas zie
ik om mij heen dat dit niet vanzelfsprekend is.

Ik voorzie in de volgende behoefte:
Mijn medewerker presteert niet meer
optimaal, waar ligt dat aan en hoe kunnen we het veranderen?

Heeft u een medewerker die niet meer
goed functioneert? Of bent u die medewerker die niet lekker in zijn werk zit?
Onderneem op tijd actie. Op die manier
voorkomt u verzuim en/of een arbeidsconflict. De situatie kan bedreigend
overkomen. Hierdoor kan het lastig zijn
om op een open en eerlijke manier gesprekken te hebben. Mijn coaching is
erop gericht om te ontdekken waar we
staan, waar we heen willen en hoe we
dat gaan bereiken.

Begeleiding van werk naar werk.

Gezond en wellp–lein op de Starting Smart Together beurs biedt de bezoeker een
inzicht in de laatste trends op het gebied van gezondheid en wellness. Het Gezond en Well plein bestaat uit jonge ondernemingen die zich bezighouden met
gezondheid in de breedste zin van het woord en ook met innerlijke en uiterlijke
rust, oftewel wellness. Kom dus kennis maken met deze ondernemers die van het
verbeteren van jouw gezondheid en wellness hun bedrijf hebben gemaakt. Enkele van deze ondernemers verzorgen bovendien gratis toegankelijke workshops,
welke in het workshopprogramma elders in deze krant zijn terug te vinden.
Gezondheid en Wellness is zeker aan het begin van het jaar met alle goede
voornemens een actueel thema. En omvat ook ondersteuning bij het maken van
goede keuzes op gebied van scholing, begeleiding en carrière. Want als je beter
in je vel zit doordat je met de juiste dingen bezig bent, zal je gezondheid ook
toenemen. Voor iedereen, van jong tot oud, zijn er ondernemers op de beurs die
je van passend advies kunnen dienen en je ook kunnen helpen bijvoorbeeld met
dyslexie, effectieve pijnbestrijding, ondersteuning bij ouderenzorg, spelenderwijs
verwerken en ontwikkelen of verliesbegeleiding. En er is meer: op de plattegrond
die je op de middenpagina vindt staan de gezond en well ondernemers met een
gele markering aangegeven.

Ik wil graag uitzoeken wat mijn vervolgstap gaat worden in mijn loopbaan.

Mijn coaching is erop gericht om voor
zowel de werkgever als de medewerker
een win-win situatie te creëren. Beide
partijen willen graag dat er goed en
met plezier gewerkt wordt. Benieuwd
naar wie ik ben en wat ik voor u kan
betekenen? Graag maak ik een vrijblijvende afspraak. U kunt mij bereiken op
06 29131862, info@koerts-coaching.nl,
www.koerts-coaching.nl, www.facebook.com/mayakoertscoaching

Ik geloof dat als er een goede match
is op de werkvloer dit tot ongekende
resultaten leidt. Hier lever ik een waardevolle bijdrage aan. Dit is de reden dat
ik mijn eigen bedrijf ben gestart, na 15

Senioren Ondersteuning Lingewaard

Senioren Ondersteuning Lingewaard
ondersteunt u daar waar dat nodig is,
in overleg met u en/of uw contactpersoon. Wij vullen zowel de leegte op tussen u en uw zorg organisatie als ook de
hulpvraag die uw mantelzorger en uw
omgeving niet kunnen vervullen. Wij
hebben een breed dienstenpakket dat
geheel naar uw wensen en eisen aangepast wordt. U kunt denken aan de
volgende diensten: samen met Senioren Ondersteuning Lingewaard er op
uit gaan (wandelen, museumbezoek,
naar de markt), begeleiding bij bezoek
aan huisarts of ziekenhuis, klein tuin-
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Krachtig ouder

onderhoud en klusjes in en om huis.
Wij beschikken tevens over een steeds
groter wordend netwerk van zorgspecialisten die namens ons u de zorg uit
handen kunnen nemen.
In 2014 heb ik persoonlijk het een en
ander mee moeten maken aangaande
ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.
Toen er in 2015 het een en ander veranderde in deze zorg heb ik besloten
hier mijn positieve steentje aan bij te
gaan dragen. Hier uit is Senioren Ondersteuning Lingewaard ontstaan. Het
geeft mij persoonlijk een heel prettig
en goed gevoel als ik mijn cliënten een
prettig en leuk moment kan bezorgen.
De cliënten die ik reeds bezoek kijken
uit naar mijn komst en genieten van
de dingen die we gaan doen op een
afspraak.

fessionals te begeleiden die werken
met ouderen. Ik verzorg trainingen en
workshops om zorgprofessionals te leren werken vanuit de eigen kracht van
de cliënt. Daarnaast begeleid ik projecten bij zorginstellingen. Mijn kennis
over zorgvernieuwing deel ik graag
door het op te schrijven. Zo schrijf ik
blogs en werk ik op dit moment mee
aan het ontwikkelen van een nieuwe
lesmethode voor de MBO-opleiding tot
verzorgende.

Een belangrijke drijfveer voor mij is dat
ik me wil inzetten voor het verbeteren
van de zorg aan ouderen. Met mijn onderneming Krachtig Ouder begeleid ik
organisaties bij zorgvernieuwingsprojecten in de ouderenzorg. Met als doel
de zelfredzaamheid van de cliënt te
vergroten. Vaak in combinatie met de
inzet van digitale middelen (e-health).

Voor meer info bezoek de website
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl of bel 06-19088103 om de
mogelijkheden te bespreken.

Dat doel wil ik bereiken door zorgpro-

Gabi Hunter, Doetinchem, IkStartSmart 2011
IkStartSmart maakt je echt wegwijs in ondernemersland.
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15

Ik wil graag mijn eigen koers varen en
vrijheid voelen om dingen op mijn eigen manier te doen. Daarom heb ik het
afgelopen jaar besloten mijn baan op
te zeggen om me volledig te kunnen
focussen op mijn avontuur als ondernemer. Ik ben ervan overtuigd dat dan
mijn gedrevenheid en energie het beste tot zijn recht komt. Zelfmanagement
dus!
Kijk voor meer informatie op
www.krachtigouder.nl
Graag tot ziens op de beurs!
Marieke Oosterhuis-Niënhaus

For all party & catering service

Die Kombuis Kookware
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Kijkwijs
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Cure4pain		

Waarom?? Omdat dit de trekker van
de beurs wordt! Deze beurs zullen wij
present zijn met onze race seats! Waan
je een echte coureur en scheur over de
circuits. Wat is de match met ondernemen? Risico nemen, vooruit denken en
snel schakelen. Wie zet er deze dag de
snelste tijd neer en gaat met een mooie
prijs aan de haal?
Naast entertainment verzorgen wij
feestjes en evenementen van 10 tot
5000 personen. Van tenten tot stoel en
van glas tot drank, niks is te gek!
Ook wat betreft spelshows zijn we geen
onbekende in Nederland.
Onze Ik hou van Holland spelshows
kent een grote populatie.
Wij hebben in de afgelopen jaren ruim
800 shows mogen verzorgen in binnen
en buitenland. De mooiste klus was in
Turkije met de Nederlandse artiesten.

Wij nemen alle zorgen en organisatie
uit handen.
Bekijk ook eens onze vernieuwde website, www.forallpartyservice.nl
Graag zien we u op de beurs!

Onderwijs verrijken begint bij wie je bent!

Voor meer info kunt u altijd contact
met ons opnemen.
For all partyservice
Bjorn Tangelder
Eekhoornhof 16
7064 DC Silvolde
0315-842931
06-12203625
Die Kombuis een Kookwinkel met een
Zuid-Afrikaans tintje voor alles wat met
koken en bakken te maken heeft.
Die Kombuis Kookware biedt een breed
assortiment kook- en bakartikelen van
bekende merken als KitchenAid, Scanpan, Global, Demeyere, Emile Henry en
Bunzlau. De winkel is tevens officieel
Jura-dealer en verkoopt koffiemachines, koffiebonen en aanverwante artikelen.

Aan het plannen voor een feestje?
Neem dan gerust eens contact met ons
op!

De winkel dankt haar naam aan de
passie van eigenaar Emile Maas voor
Zuid-Afrika en de band die Culemborg
heeft met Zuid-Afrika. Culemborg is

immers de geboorteplaats van Jan van
Riebeeck, stichter van Kaapstad. Daarnaast is koken ook één van de hobby’s
van Emile.
Die Kombuis Kookware probeert een
sfeer van warmte en gezelligheid uit te
stralen en biedt de gelegenheid u te laten inspireren op het gebied van koken
en bakken. Service en klantvriendelijkheid zijn voor Emile een vanzelfsprekendheid. Hij is eind 2014 gestart met
de winkel.

Ken je dat gevoel, dat de energie begint
te stromen, je allerlei ideeën te binnenschieten en direct aan de slag wil? Dat
enthousiasme wil ik graag terugzien in
de klas, bij zowel leerkracht als leerling.
Ook ik ken de druk van een lange to-dolist, dat je vanalles moet en je leerlingen
meer wilt geven dan lukt. Als onderwijscoach neem ik daarom een les over
van de leerkracht in het basisonderwijs.
Een moment om in alle rust naar je klas
(en naar jezelf ) te kijken. Zo krijg je
de verschillende onderwijsbehoeften
in beeld: je klas in zicht! Voeg daar de
kracht van de leerkracht, nieuwsgierige
leerlingen, een uitdagende omgeving
en een portie loslaten aan toe en we
hebben rijk onderwijs!

Renate Buijs | onderwijscoach & specialist leren | info@jeklasinzicht.nl | tel:
06-33036637

Marlou Lindenberg-Pallada
In 2009 heb ik deelgenomen aan het
IkStartSmart project. Daarna is mijn
praktijk enorm gegroeid. Het is een
erg drukke praktijk voor pijnbestrijding geworden, gericht op genezing
of op dusdanige vermindering van de
klachten dat de levenskwaliteit aanzienlijk toeneemt. Na verschillende

opleidingen gevolgd te hebben, waaronder een HBO-opleiding tot Neuromusculair Therapeut heb ik een nieuw
concept ontwikkeld om de cliënten te
behandelen met Triggerpointmassage, APS-therapie, Accupunct-Massage.
Heel veel lichamelijke klachten (pijn,
bewegingsbeperking, krachtsverlies,
uitstralingverschijnselen) maar ook
stress gerelateerde klachten kunnen
verholpen worden.
Graag wil ik u uitnodigen om op de
beurs bij mijn stand langs te komen om
aan de lijve te ervaren wat deze vorm
van massage voor u kan betekenen.
Tevens kunt u vragen betreffende uw
klacht(en) stellen waarbij ik zal aangeven wat de mogelijke oorzaken kunnen
zijn.
Bent u niet in de gelegenheid om naar
de beurs te komen dan kunt u een afspraak maken voor geheel vrijblijvend
en gratis oriënterings- en/of kennismakingsgesprek.
www.cure4pain.nl

Met een frisse blik, kennis en praktische
tips kan iedere leerkracht enthousiast

Die Kombuis Kookware | Binnenpoort 8
| 0345 508768 | info@diekombuiskookware.nl

Voorbij-Dyslexie

Binnen 6 sessies duurzaam van je leerproblemen af. Met een unieke leerstrategie op maat komt er uit wat er eigenlijk altijd al inzat.

16

aan de slag! Kijk voor inspiratie en mijn
aanbod op www.jeklasinzicht.nl en
geef je onderwijs een boost!

vervolg gezond en wellplein

Bezoek tijdens de beurs de stand van For all partyservice!
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Mijn naam is Guen Leesberg, ik woon in
Nijmegen, heb twee kinderen en (volgens mijn man) een veel te grote hond.
Ik heb een praktijk waarin ik dagelijks
met kinderen en volwassenen werk
met leerproblemen, zoals dyslexie en
dyscalculie.
Kinderen met leerproblemen hebben
vaak een andere logica dan het gemiddelde kind. Zij zijn creatief en hebben
andere ideeën en talenten. Dit is waar
ik met de methode van Voorbij-Dyslexie op inspring. De ontwikkeling van
een unieke leerstrategie op maat van
het desbetreffende kind leidt tot de op-
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lossing van het probleem.
Niet mee komen op school kan leiden
tot de ontwikkeling van problemen als
faalangst, ADHD, burn-out of depressie.
Er is binnenshuis een speciaal programma voor de aanpak van deze problematiek.
Met de revolutionaire methode van
Voorbij-Dyslexie / Voorbij-Dyscalculie
help ik kinderen maar ook volwassenen
binnen 6 sessies van hun leerproblemen af.
Het geeft mij ongekende energie hen
te mogen begeleiden naar een beter
en zekerder bestaan.
Kom meer over je leerproblemen te weten en doe de test op mijn site: www.
voorbij-dyslexie.nl
Vivianne uit Beuningen: “Dyslexie? Nee
dat heb ik niet meer.”
Editha uit Nijmegen: “Dankzij 3 sessies
bij Guen Leesberg zijn voor mijn Sophietje
de cijfers geen abracadabra meer.”

Web en Logo
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ze brainstormsessie boordevol advies
en enthousiasme!
Ook GEVESTIGDE ONDERNEMERS kunnen bij Web en Logo terecht. Ben je toe
aan een professioneel logo, of is je website aan een make-over toe? Je huisstijlmetamorfose is bij Web en Logo in goede handen.

WEB EN LOGO
Alles onder 1 dak voor je bedrijf: logo,
visitekaartje en website
STARTENDE ONDERNEMERS kunnen bij
Web en Logo terecht voor een uniek
bedrijfslogo, opvallend visitekaartje en
betaalbare website.
Voor starters bied ik een STARTERSPAKKET. Profileer je op professionele wijze,
ook al is je budget beperkt. Het kan!
Ga met me mee op ontdekkingsreis
door de wereld van design, communicatie en techniek. Samen geven we
concreet vorm aan jouw ideeën en creëren we een huisstijl die gegarandeerd
bij jou en je bedrijf past.
Laat zien waar jouw bedrijf voor staat,
jouw stijl weerspiegelt immers je talent!
Laat je verrassen door de mogelijkheden en de prijs. Gun jezelf en je klanten
17 een goed begin. Start met een kostelo-

Als EXTRAATJE maak je kans op een
gratis logo-ontwerp van Web en Logo.
Doe mee met de loterij via de stand van
Web en Logo en wie weet worden jouw
gegevens uit de officiële beursprijzenpot getrokken!
Ik zie je graag op de beurs!
Alexa Pluim
WEB EN LOGO
06-445 66 838
info@webenlogo.nl
www.webenlogo.nl

CircleEcology

Architectuur & Stedenbouw. Ik richt
me daarbij met name op het ontwerpen van woningen, van de verbouw
of nieuwbouw van een enkele woning
tot het ontwerpen van een woonwijk.
Ook de combinatie van wonen en zorg
is een terugkerend thema in mijn werk.
Door mijn grote lokale netwerk weet ik
voor elke opdracht het juiste team van
adviseurs en samenwerkingspartners
samen te stellen.

Hans Kranenborg
Architectuur & Stedenbouw
Mijn naam is Hans Kranenborg. Als
architect en stedenbouwkundige ontwerp ik van stoel tot stad. Al van jongs
af aan wilde ik architect worden, tekende ik woningplattegronden en bouwde ik steden van Lego. Na mijn studie
bouwkunde aan de TU Delft heb ik bij
bd architectuur in Arnhem ruime ervaring opgedaan met zeer diverse projecten op verschillende schaalniveaus. Zo
heb ik onder andere gewerkt aan stedenbouwkundige plannen, woningen,
zorghuisvesting, kantoren, gemeentehuizen, een theater en interieurontwerpen.
Een paar jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen met Hans Kranenborg

leg begeleidt, een visie of ondernemingsplan opstelt, of dat u juist graag
zoveel mogelijk zelf doet, CircleEcology
denkt graag met u mee. Wij zijn al meer
dan 15 jaar thuis in voedselbossen en
eetbare landschappen.

In Elst werk ik nauw samen met Koper
Maassen Architecten. Zij hebben ruime
ervaring met de verbouw en nieuwbouw van woonhuizen, waarbij ze de
opdrachtgever gedurende het hele
bouwproces van de eerste ontwerpschets tot aan de oplevering vakkundig
begeleiden.
Samen met Frank Maassen van Koper
Maassen Architecten zal ik tijdens de
beurs een workshop verzorgen over
wat een architect voor u kan betekenen. Tijdens deze workshop kunnen we
niet elke individuele vraag beantwoorden, maar daarvoor kunt u ons altijd in
de stand aanspreken of een afspraak
maken voor een vrijblijvend adviesgesprek. U vindt hieronder mijn contactgegevens.
Website: www.hanskranenborg.nl
E-mail: info@hanskranenborg.nl
Tel.: 06-52628431

Kwaliteitstuin

Aan de slag met voedselbossen en
agroecologie in uw agrarisch bedrijf,
bos of natuurgebied? Of een eetbare
3D stadstuin creëren? Bij CircleEcology
bent u aan het goede adres! U kunt bij
ons terecht voor cursussen, ontwerp,
advies en informatie voor een gezonde
voedselproductie, gebaseerd op samenwerking met de natuur. Uw eigen
eten laten groeien; gezond, goedkoop,
lokaal en natuurvriendelijk. En nog
mooi ook!
Of u nu op zoek bent naar iemand die
het ontwerpproces uitvoert en de aan-
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Van agrarisch natuurbeheer tot
stadslandbouwproject, van achtertuin
tot CO2-compensatie-bos, van nieuwe
landgoederen tot omschakeling van
boerenbedrijven naar productieve systemen, die bestand zijn tegen de veranderingen in klimaat, beleid en economie. Het kan allemaal!
Naast de ecologische en technische
kennis die nodig is voor een succesvol resultaat, hebben we ook de mensenkennis in huis om individuele en
groepsprocessen te faciliteren. Waar
nodig werken we samen met collega-experts, beleidsmakers en onderzoekers.
Nieuwsgierig geworden wat CircleEcology voor ú kan betekenen? Doe mee
aan de miniworkshop om de smaak te
proeven, of bezoek onze stand. Graag
bespreken we de mogelijkheden voor
cursussen en begeleiding. Ook vindt u
er boeken, informatie en producten.
Voor meer informatie of aanmelding,
neem contact op met Malika Cieremans: Tel. 0619159096, email info@CircleEcology.org. We zijn ook te vinden
op Facebook en Twitter.

De Vrijmakerij
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Hét Huiswerkhuis
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Ruimte om te leren 	
  

Huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining
Drielse Rijndijk 67 in Driel / www.hethuiswerkhuis.com / 06 20412915

Voor bewustwording, innerlijke kracht,
rust, zachtheid, creativiteit, en diepe
gronding. Voor groepen en voor teambuilding.
Door:
*Feminine Presence
- Heb je het gevoel dat je hart
ongemerkt is dichtgegaan en je
lichaam is verhard?
- Waardoor de échte vervulling in
je leven ontbreekt…
- Of heb je jezelf weggegeven
als vrouw-van, moeder?
- Voel je je leeg en uitgeblust?
- Vergeten dat je vrouwelijke natuur
juist openbloeit als zij bereid is
te ontvangen?

	
  

Gabi Hunter, Doetinchem, IkStartSmart 2011
IkStartSmart maakt je echt wegwijs in ondernemersland.

No Body Lies
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andere, onder de ogenschijnlijk zelfde
omstandigheden, niet?
No Body Lies gelooft dat lichaam en
geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Net als heden en verleden.
Soms zijn we ons er helemaal niet van
bewust dat oude patronen ons in de
weg zitten. En luisteren we niet naar de
signalen die ons lichaam ons geeft.

Een tuin is een plek om te ontspannen
en te genieten van de rust en vrijheid
in de natuur zo dichtbij huis. Voor de
één is dat lekker met de handen in
de aarde, voor de ander is dat op een
comfortabele stoel in de zon genieten
of juist gezellig met familie en vrienden bijpraten.
Kwaliteitstuin creëert groene buitenruimtes voor mens en dier met een
duidelijke structuur en een weelderig
beplantingsplan. U kunt ook terecht

voor onderhoudsadvies, levering van
vaste planten en bloembollen. De aanleg doet Kwaliteitstuin in samenwerking met een vakbekwame hovenier.
Voor uw bedrijfstuin, natuurlijk schoolplein of groene speelruimte bij uw
kinderdagopvang help ik u graag met
creatieve ideeën.
Tot ziens,
Karen Bertram
T | 06 40 49 12 70
M | karen@kwaliteitstuin.nl
W | www.kwaliteitstuin.nl
Kwaliteitstuin … is genieten van het
buitenleven!

Opschudsessies die je lucht geven!
Tob je al een tijdje over een sluimerende onvrede of je krijgt de vinger niet op
de zere plek? Dan is het tijd voor een
opschudsessie.
Opschudsessies zijn een interessante
mix van humor, warmte en uitdaging
om weer plezier te krijgen in de dingen
die je doet.
Zoals een kussen, waarop langdurig
druk is uitgeoefend en uit vorm is geraakt, opgeschud kan worden zodat er
weer lucht en ruimte ontstaat, zo onstaat er bij jou weer ruimte en een frisse
kijk op de situatie van waaruit stappen
gemaakt kunnen worden.

18 Durf jij d.m.v. speelsheid, humor en
openheid te worden uitgedaagd om

eerlijk naar jezelf te kijken,
verantwoordelijkheid te nemen,
te voldoen aan je éigen verwachtingen,
te doen wat jij écht zelf wilt?
Tijdens deze individuele sessies gaan
we lekker naar buiten waar we alle
ruimte en frisse lucht hebben om in beweging te komen.
De opschudsessies zijn niet geschikt als
jij: vooral wilt horen wat je het liefste
hoort,
liever blijft twijfelen,
lekker wilt blijven zitten waar je zit.
De Vrijmakerij
Rea van Os
06-44844337
www.reavanos.nl
info@reavanos.nl
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Wat is het verband tussen jouw fysieke klachten en je achtergrond? Hoe
komt het dat je niet vooruitkomt, terwijl je het gevoel hebt dat er iets moet
veranderen? No Body Lies leert je de
oorzaak van je pijn te begrijpen. Om
daarmee de weg naar een zorgeloze
toekomst vrij te maken.
Ons lichaam is meer dan een optelsom
van fysieke factoren. Waarom komen
bepaalde aandoeningen in de ene
familie vaker voor dan in de andere?
Waarom wordt de ene mens ziek en de

En door:
*Yin-Yang Yoga
Afwisseling van actieve en pittige houdingen (Yang) tot rustige meer ontspannende houdingen (Yin). Daarbij
rekening houdend met grenzen verkennen en verleggen, door heel goed
te luisteren naar je lijf.
http://www.pauwze.nl
corine@pauwze.nl
Corine Scholing
06-27400472
‘Jouw deskundigheid komt behalve
professioneel ook zeer persoonlijk over.
Jij laat je zien, maar ook ik wordt gezien
en kan me laten zien.’
‘Ik vond het zeer inspirerend. De oefeningen zijn eenvoudig maar krachtig. Ik heb
meer contact met mijn innerlijke kracht.’

Wat kan Feminine Presence voor je betekenen?
• Ontwikkelen van lichamelijk en energetisch bewustzijn waardoor je meer
aanwezig bent.
- Passie in je leven ervaren.

Ik start smart quote

Wil jij leren je eigen keuzes te maken?

Wilt u een onderhoudsarme tuin met
behoud van kleur en structuur het jaar
rond? Vindt u het lastig om elk seizoen
de tuin aantrekkelijk te laten zijn?
Kwaliteitstuin helpt u graag.

Pauwze

- Grenzen aangeven.
- In kontakt met je innerlijk kompas.
- Meer zelfvertrouwen.

vervolg gezond en wellplein

Hans Kranenborg Architectuur & Stedenbouw 41

No Body Lies helpt je inzicht te krijgen in waar jouw pijn en blokkades
vandaan komen en leert je ermee om
te gaan. Heel pragmatisch, zonder hocuspocus. Het doel: jou helpen keuzes
te maken die bij jou passen. Wil je daar
meer van weten of een afspraak maken,
bel dan met Julia Mylonas, 06 10 56 46
63. http://nobodylies3.wix.com/nobodylies

Van Oord ruimt op!
Van Oord ruimt op!
geeft letterlijk ruimte
Opruimen is voor veel mensen geen
favoriete klus. Maar als je het een tijdje
niet doet, wordt het snel onoverzichtelijk. Spullen belanden in de garage of op
zolder en het stapelt zich op. Totdat je
niet meer weet waar je moet beginnen
om het op te ruimen. En dat is precies
waar Jacco van Oord zijn klanten mee
helpt. Van Oord ruimt op! schept orde
en geeft particulieren en bedrijven
weer een prettig opgeruimde zolder of
bedrijfsruimte. Ook voor het ontruimen
van een gehele woning, bijvoorbeeld
na een overlijden of verhuizing, kun je
bij Van Oord terecht.
Persoonlijke benadering
Kenmerkend voor Van Oord is zijn
persoonlijke benadering. Het leegruimen van een woning na verlies van
een dierbare is emotioneel zwaar. Van
Oord ruimt op! neemt waar mogelijk
werk uit handen. Bij het opruimen van
een zolder of garage gaat het altijd om
persoonlijke en soms vertrouwelijke
spullen. Van Oord ruimt op! begrijpt
dat. Alle spullen worden daarom eerst
zorgvuldig geselecteerd voor hergebruik, recycling, afvoer, donatie of verkoop. Want opruimen betekent voor
Van Oord niet automatisch weggooien.
En er gaat niets weg zonder overleg.
Klanten waarderen Van Oord om deze
19 prettige en respectvolle werkwijze.
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Onverwacht voordeel
Wanneer goederen geschikt zijn voor
verkoop dan wordt dit verrekend in de
offerte. Zo ruimt Van Oord op, in ruil
voor spullen. En dat levert soms onverwacht voordeel op. Een klus bij Van
Oord ruimt op! is al scherp in prijs, maar
kan zelfs geld opleveren!
Second life
Herbruikbare spullen verkoopt Van
Oord in zijn tweedehandswinkel Second Life Store en via bijvoorbeeld
Marktplaats. Je kunt er terecht voor
allerhande artikelen, van meubelen
tot wasmachines, van lampen tot fietsen. Op facebook worden regelmatig
berichten van nieuwe aanwinsten geplaatst. Alles uiteraard aantrekkelijk geprijsd. Kom gerust een keer langs.
Van Oord ruimt op!
Jacco van Oord
Tel: 06-55731738
info@vanoordruimtop.nl
www.vanoordruimtop.nl

Yoga 4 everybody
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Jolanda Koster
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Het is erg fijn om samen te brainstormen.

ten door middel van opstellingen. Dit
kan in een individuele setting met
voorwerpen of in een groep met mensen als resonantiepunten. Deze methode neemt je hele systeem mee en werkt
dus in op lichaam, psyche en relaties.
Een blijvende verandering komt direct
op gang en maakt dat een langdurig
traject niet nodig is.

Voor tijdelijke professionele begeleiding op je levenspad ga ik graag een
gelijkwaardige relatie aan waarin jouw
autonomie centraal staat.
Loop je telkens tegen dezelfde dingen
aan, zeg je vaker “ja” dan goed voor je
is, krijg je de ene lichamelijke klacht na
de andere. Vraag je je af waarom je zo
slecht met dat ene familielid kunt of
kom je op je werk steeds in dezelfde
patronen terecht, dan is het goed om
eens met jezelf aan de slag te gaan.
Identiteit-gerichte Psychotrauma therapie is jezelf in alle facetten ontmoe-

De Wolf Consultancy

Doel is bewust worden van jezelf, een
duidelijker Ik ontwikkelen. Relaties
waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en een gezonder lichaam.
Mijn werkgebied is de Achterhoek waar
ik geboren en getogen ben. Voor meer
informatie of een afspraak verwijs ik
naar onderstaande gegevens. Graag
ontmoet ik jou op de beurs om te ervaren wat resonantie eigenlijk is.

Wil jij ook je leiderschap, je vakmanschap
en je passie vol in kunnen zetten?
Wil je als mens volledig in je kracht staan?
En je kansen duidelijk zichtbaar in beeld
hebben?
Waardoor je nieuwe energie en inspiratie
opdoet?

Web: www.jolandakoster.nl
Tel: 06-28208079

Dan biedt de workshop “Neem je plek
in!” verhelderende en bevrijdende inzichten. Mitille de Wolf begeleidt organisatie- en familieopstellingen voor
zelfstandigen, professionals en studenten. Nieuwsgierig geworden? Kom bij
me langs om kennis te maken op mijn
stand, of volg de workshop in januari
nog tegen een gereduceerd tarief.

Ik start smart quote

Barend Kramer, Ede, IkStartSmart 2010
Goed om met andere ondernemers in contact te komen.

Durft u te kiezen voor
een ondernemende
accountant?

Wanneer je als werkgever wordt geconfronteerd met verlies van je werknemer
krijg je te maken met de balans tussen
zorg en zakelijkheid. Mijn advisering
is erop gericht om duidelijk te maken
hoe werk een positieve bijdrage kan
leveren aan herstel met inachtneming
van de wet poortwachter. Dit zal altijd
maatwerk zijn. Voorwaarde voor een
succesvol re-integratietraject of begeleiding is een goede afstemming tussen werknemer en werkgever. Dit kan
alleen in een klimaat van veiligheid en
vertrouwen. Zelfkennis geeft voor alle
partijen regie over de situatie.

Wat zijn opstellingen? In ieder systeem,
zowel familie als organisatiesysteem, is
er een natuurlijke behoefte aan evenwicht en harmonie en er gelden een
aantal dezelfde basiswetten. Het is belangrijk dat niemand wordt vergeten
of buitengesloten, er een juiste balans
is, in geven en nemen en er erkenning
is voor de juiste ordening en hetgeen
zich aandient. In elk systeem doen zich
gebeurtenissen voor die de harmonie
verstoren. De kracht van opstellingen is
het inzichtelijk maken van deze verstoringen en het oplossen daarvan.
Ik ben Mitille de Wolf systemisch begeleider en trainingsactrice op o.a.de
HAN. In 2002 kwam ik in aanraking
met systemisch werk. Als trainer in
communicatie heb ik mij sinds 2005
verder geprofessionaliseerd in familieen organisatieopstellingen. Ik begeleid
opstellingen voor organisaties en particulieren. In mijn werk faciliteer ik je om
volledig in je kracht te gaan staan, zowel privé als zakelijk, zodat je energiek,
effectief en plezierig door het leven
kunt gaan. Naast het begeleiden van
opstellingen, kun je me ook inhuren als
trainingsactrice in assessments, trainingen, open dagen en heisessies.

Begeleiding bij werk en verlies
Wanneer je als werknemer wordt geconfronteerd met verlies van gezondheid (kanker, chronische ziekte of
burnout), overlijden of verlies van een
kinderwens staat de wereld op zijn
kop. Het rouwproces en het vinden van
een nieuwe balans in belasting en belastbaarheid vraagt om intensieve en
persoonlijke begeleiding. Ik geloof dat
je, als je weet wie je bent en je bewust
wordt van de keuzes en je overlevingsstrategieën en drijfveren je op je werk
en privé duurzaam inzetbaar blijft. Vaak
ontstaat er een nieuw bewustzijn over
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Maartenskliniek.

Ken je iemand met knieklachten?
Ken je iemand met knieklachten of
loop je zelf met een knieblessure?
Wacht dan niet langer en kom in actie.
Ik ben Joris de Wildt en in maart 2016
open ik mijn gespecialiseerde praktijk
‘Kniecare’ in de Jan Massinkhal te Nijmegen.

Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn dan ook als geen ander in staat
uw mogelijkheden op een rij te zetten. En als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan
durven we daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl

20

Jij verdient de allerbeste zorg als je een
knieklacht hebt. De meeste fysiotherapeuten behandelen het hele lichaam.
Een specialist verdiept zich volledig
in een onderdeel en kan daardoor het
ook beter behandelen. Dat is de reden
waarom ik met Kniecare start. Kniecare
richt zich alleen en geheel op mensen
met knieklachten. Je kunt dus ook be-

Mijn praktijk is gevestigd in Lent en
Doetinchem.
www.verliesenverlangen.nl.
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Wil u graag mooie foto’s van uw bruiloft, bedrijf, gezin, school of huisdier
dan bent u bij Artby aan het goede
adres.

tere en snellere resultaten verwachten.

sen met knieklachten behandeld bij de SMC st

Naast deze begeleiding verzorg ik trainingen aan professionals met als thema omgaan met verlies.

Artby		

Kniecare, hét centrum voor totale kniebehandeling

De afgelopen 10 jaar heb ik meer dan 500 men-

52
wie je bent, wat je wilt en hoe je opnieuw naar de toekomst gaat kijken.
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Kniecare

Ondernemende Accountants

Verlies en Verlangen

Nelson Vapor, Harderwijk, IkStartSmart 2011

Unieke aanpak
De aanpak die ik bij Kniecare hanteer, is
uniek. Ik pak niet alleen het probleem
van je knie aan, maar zorg er ook voor
dat je mentaal in topconditie komt. Ik
weet dat een knieklacht niet alleen fysieke problemen met zich meebrengt.
Je moet jezelf vaak ook mentaal versterken. Door de training en begeleiding bij Kniecare ontwikkel je een mentale topconditie waardoor jij eerder tot
een topherstel komt.

Mijn naam is Linda Verweij. Fotografie
heeft mij altijd geboeid. Al van jongs
af aan fotografeer ik dieren, natuur,
mensen, eigenlijk alles wat leeft! Ik
bruis dan van de energie en dat doe ik
nu nog steeds. Door de ervaring met
mijn eigen kinderen, hun spontaniteit,
eerlijkheid en enthousiasme, heb ik
een specialiteit ontwikkeld in het fotograferen van kinderen, waarbij ik vooral
oog heb voor hun eigenheid.
In mijn fotostudio of op locatie werk
ik vanuit mijn ervaring en kennis met
goede belichting, instellingen en mijn
oog voor sfeer, kleur en detail. Dat
heeft een mooie fotosessie als resultaat. Voor een indruk van eerdere fotosessies kunt u mijn portfolio bekijken

Mag ik je uitnodigen voor een gratis
mini consult?
Op de Starting Smart Together beurs
kun je bij me langskomen voor een mini
knieconsult. In korte tijd help ik je op de
goede weg met je knieklacht. Wil je al
eerder aan de slag met je knieklacht?
Kijk dan vanaf 11 januari op kniecare.nl.
Je ontvangt dan gratis mijn e-book met
behandeltips bij knieklachten. Graag
tot ziens op de beurs.

op www.artby.eu. Ook heeft Artby een
facebook pagina: www.facebook.com/
artby.lindaverweij.
Wilt u graag leren hoe u als ouder, uw
kind nog mooier op de foto kunt zetten
dan bent u van harte uitgenodigd bij
de gratis
mini-workshop die Artby aanbied op
de beurs. Hierna volgt een mooie korting voor een leuke en leerzame, uitgebreide workshop.

Ik start smart quote

Anouk Plantenga, Zutphen, IkStartSmart 2010
Ik vind het een geweldige kans om beter te starten.

Sportieve groet, Joris de Wildt
Kniecare.nl

De test voor en na het traject zegt al zoveel over je
21

ontwikkeling als ondernemer. Dit zou heel Nederland
moeten hebben!

Vuurvlinders Speltherapie

Linking Social & Sales

Oudercursus: “Ik ben benieuwd naar
jou!”
Heb je als ouder/verzorger behoefte
aan beter contact met je kind? Bijvoorbeeld omdat je kind last heeft van
onzekerheid, boze buien heeft of niet
lekker in zijn vel zit? Het doel van deze
cursus is dat je kind zich beter begrepen voelt door jou en dat daardoor jullie contact steviger wordt. Dit helpt bij
het ontwikkelen van zelfvertrouwen,
voorkomen van conflicten in de thuissituatie en het uiten van emoties op een
“goede” manier.
Training “Hoe houd ik mijn hoofd
cool?”
Is individuele therapie niet nodig, maar
gun je jouw kind wel een extra steuntje in de rug om te leren omgaan met
zijn of haar gevoeligheid? Gevoelige
kinderen die last hebben van piekeren,
prikkels, concentratieproblemen en/of
inslaapproblemen werken in deze training op speelse wijze aan zelfkennis en
oefenen manieren om zich te ontspannen en te uiten.

Hoe word je beter zichtbaar op social media?
Herken je dit?
Dat je op social media moet staan omdat je klanten daar ook zijn, dat weet
je wel. Af en toe iets plaatsen lukt ook
nog. Maar dan volgt het belangrijkste
onderdeel: bereik je je doel en doelgroep en hoe ga je het continueren?
Gebeurt dit niet dan is het zonde van
je tijd.

Arjanke Koster
Vuurvlinders Speltherapie
www.speltherapienijmegen.nl
info@vuurvlinders.nl

Opgeruimd Op Orde

Wil jij dit ook?
- De juiste content plaatsen voor
je doelgroep
- Een social media plan maken
- Adverteren op social media waarmee
je klanten trekt
- Minder tijd besteden en meer
resultaat halen uit social media
- Je tijd besteden aan dingen die
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2goBeyonD

Een flitsende website zonder ingewikkelde verhalen: WEBSITE | BINNEN2WEKEN realiseert het voor zelfstandige
professionals en startende ondernemers.

Last van een hoge werkdruk binnen
het bedrijf?
Vaak speelt de omgang met de enorme
hoeveelheden e-mail hierbij een rol.
Mijn training “Grip op je e-mail is grip
op je werk” heeft effect op de productiviteit en het welzijn en kan op locatie
gegeven worden. Je kunt alvast een
voorproefje horen tijdens een korte
workshop tijdens de Starting Smart Together beurs op 16 januari 2016 in Elst.

We regelen:
Je domeinregistratie, je hosting, je
complete website en de benodigde
foto’s.
Alles is in één gesprek te regelen:
Je wordt ontvangen op ons kantoor in
Westervoort. Tijdens het gesprek kijken
we of je gewenste domeinnaam nog
vrij is en reserveren we die direct. We
bespreken de eerste opzet en geven

Extra informatie
Op www.opgeruimdoporde.nl lees je
meer, o.a. over mij, de werkwijze en
tarieven. Daar kun je je ook direct aanmelden voor gratis tips over handiger
organiseren en opruimen.
Voor extra inspiratie kijk je op Facebook
of Twitter.

2goBeyonD biedt resultaatgerichte
coaching en procesbegeleiding vanuit
een mensgerichte insteek voor:

jij leuk vindt!
Ik kan helpen!
Ik train jou om in minder tijd meer te
halen uit je social media uitingen óf ik
neem het helemaal uit handen.
Aanbieding workshop LinkedIn:
Wil je ook een professioneel LinkedIn
profiel? Ik geef regelmatig workshops.
Nu voor € 89 excl. btw. Stuur een mail
naar ingrid.thoonen@link-ing.nl, dan
houd ik je op de hoogte over de data!
Ik ben Ingrid Thoonen en met mijn
bedrijf Linking | Social & Sales help ik
bedrijven meer zichtbaar te zijn. Mis je
de mankracht, tijd of kennis, neem dan
contact met mij op!

Website binnen 2 weken

Professional Organizer voor thuis of op het werk

Een professioneel organizer is expert
in het organiseren van al die zaken
die we niet op school leren, opruimen,
plannen en organiseren. Niet iedereen
heeft deze vaardigheden van nature,
terwijl de huidige maatschappij dit wel
van ons vraagt. Een te vol huis en hoofd
zijn het resultaat. Helaas vragen chaos
en wanorde veel van je. Het put uit,
kost geld en tijd.
Behoefte aan overzicht, ruimte en rust,
thuis of op het werk? Moe van de chaos
en wanorde? Last van teveel spullen,
taken of mails?
Mijn werkwijze is er op gericht jouw
vraag in kaart te brengen. Waar wil je
weer grip op krijgen? Op je spullen, je
inbox, je administratie of agenda?
Daarna gaan we heel praktisch gewoon
samen aan de slag. De aanpak is niet alleen praten over, maar vooral ook samen
doen. Al ordenend en opruimend leer je
nieuwe strategieën en gewoontes die je
het overzicht terug zullen geven.
Het resultaat: een georganiseerde administratie of inbox, een opgeruimd
huis of grip op je agenda.
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“Spelenderwijs verwerken en ontwikkelen”
Hiervoor kunnen kinderen en ouders
terecht bij mij in mijn praktijk “Vuurvlinders Speltherapie”. Spel is “de taal”
van kinderen. Soms zit een kind niet
lekker in z’n vel. In spel kunnen ze laten
zien wat hen dwarszit en wat hen kan
helpen. De één tekent graag. De ander
maakt een wereld in de zandbak. Sommigen leven zich uit met het ridderkasteel of maken een verhaal in de poppenkast. In de spelkamer kan heel veel.
Er wordt gespeeld over leuke en over
moeilijke dingen. Spelenderwijs gaan
we samen op ontdekkingstocht. Ik kijk
hoe het kind contact maakt, hoe het
speelt, waar het tegenaan loopt, maar
vooral ook waar de kwaliteiten van een
kind liggen. Vaak heb je als ouder al van
alles geprobeerd om een bestaand ongewenst patroon te doorbreken. Soms
heb je tijdelijk een buitenstaander nodig om tot een verbetering te komen. Ik
werk door met uw kind te gaan spelen
en met u in gesprek te gaan.
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- Middenmanagers: de middenmanager is dé scharnier tussen directie en
team en heeft te maken met allerlei
verschillende dynamieken. Dat is geen
gemakkelijke positie. Als ervaringsdeskundige help ik het middenmanagement via individuele coachtrajecten en
procesbegeleiding in organisaties om
beter de regie te voeren over hun functie, zodat ze hun eigen effectiviteit en

die van hun team kunnen vergroten.
- Mensen met vragen op het gebied
van werk en leven: iedereen kampt wel
eens met vraagstukken op het gebied
van werk en leven. Soms heb je moeite om alle ballen in de lucht te houden
of zie je door de bomen het bos niet
meer. Via individuele coaching help ik
om hiermee aan de slag te gaan op een
manier die bij jou past en die je meer
oplevert.
Meer informatie: bezoek me op de
beurs of kijk op www.2gobeyond.nl

Social Treez		
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bw_ruimte in projecten
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bw-ruimte in projecten helpt u bij het
ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten.

een bijdrage leveren aan een groeizame wereld. Mijn rol bij deze projecten
is vernieuwend, sturend en stuwend,
schakelend en ondersteunend; ik ben
het fundament en de smeerolie van het
team. Mijn kwaliteiten passen erg goed
in een scheppende omgeving: ik schakel snel in beeld en tekst. Ik heb in mijn
werk regelmatig concepten bedacht
en uitgewerkt (denk aan beurspresentaties, speciale acties, opzetten en
uitbrengen informatiebrochure). Ook
schrijf ik regelmatig artikelen (zo schrijf
ik al ruim 10 jaar voor het verenigingsblad van de Nederlandse Orde van Uitvinders).

“Every TEAM needs a solid INNOVATOR”
Die innovator ben ik: zowel een snelle
denker als een doelgerichte doener, kritisch en pragmatisch. Voor problemen
bedenk ik vaak eenvoudige en doeltreffende oplossingen.
Doordat ik graag snel resultaat zie werk
ik het liefst projectmatig, aan meerdere
projecten tegelijk, waar meerdere disciplines en/of landen bij betrokken zijn.
Daarbij vind ik het fijn als de projecten

Karin Kuiper, Doetinchem, IkStartSmart 2008
en in mijn toekomst.

Ons aanbod is compleet:
Onze fotograaf maakt mooie profielfoto’s of studiofoto’s van je producten.

Tekstbureau Formule M		

Je kunt je website zelf aanpassen en
wijzigen.
Binnen ons concept kun je zelf bijv. teksten en afbeeldingen wijzigen. Handig
om zelf je website te kunnen aanpassen.
www.websitebinnen2weken.nl
snel een professionele website voor
een faire prijs.

Ik start smart quote

Ik durf veel meer en ben veel zakelijker geworden.
Nu stap ik veel makkelijker op de dingen af waar ik eerst als een
berg tegen op zag.
22

64

Tekstschrijver voor lezers

Social media: kwestie van beginnen!

Contact: Marjolijn Ankum via
info@opgeruimdoporde.nl
of 06-48375956
Want veranderen kan! Met als resultaat meer energie, ruimte en overzicht.

Kijk voor meer informatie op
www.ruimteinprojecten.nl of
bel 06-49632030.

Mijn coach geeft mij vertrouwen in mijn kunnen

je een lijstje van benodigdheden die je
ons later kunt toesturen via een email.

Op 19 maart 2016, Landelijke Loslaatdag, zal ik in Nijmegen weer een workshop verzorgen. Het thema van dit jaar
is “Loslaten geeft ruimte.”

bw-ruimte in projecten voorkomt onnodige vertraging van uw project en
houdt deelnemers betrokken.

Het voelt alsof je opnieuw leert lopen
als je in aanraking komt met Social Media. Een kwestie van beginnen, omdat
online communicatie je dé mogelijkheid geeft om jouw idee aan ‘n groter
publiek kenbaar te maken. Hoe? Het
begint met jouw Soc.Media Strategie:
wat wil je bereiken & hoeveel tijd wil je
daarvoor inzetten? Zichtbaar zijn is ‘n
keuze dus maak die keuze!
Social Treez
De wereld verandert rap & digitalisering is onomkeerbaar. Zet Soc.Media effectief in: dat betekent bewuste keuzes

voor platforms waar jouw klanten zich
op begeven! Alleen daar wil jij je bedrijf
laten zien! Een steuntje nodig? Wij helpen je graag!
Starting Smart Together: workshop
Maak kennis met 1 vd snelst groeiende platforms Pinterest. En als je weet
dat Social Media posts met 94% beter
gelezen worden als er plaatjes bij staan
dan wil je vast en zeker deze workshop
bezoeken, ik zie je graag.

De drijvende kracht achter Formule M
is Maureen Bol. Schrijven zit haar in het
bloed en zij houdt van netwerken, verbinden en het zoeken naar “rode lijnen”.
Hier vertelt zij hoe het bureau aan zijn
naam komt.
Formule M boetseert met woorden,
verbindt informatiebronnen met elkaar
en schrijft voor de lezer, want die wil je
bereiken met je teksten.
Wat betekent “Formule M”? Maureen
legt uit: “Ik ga aan de slag met informatie
23
en maak daar een goed verhaal van. Dat

brengt mij op “formule” van “formuleren”:
ik ben dan wel niet thuis is in chemische
recepten, wiskundige en natuurkundige
berekeningen, maar kan wel moeilijke
materie in begrijpelijke taal verwoorden.“
“M” staat voor “Maureen”: kapitein aan
het stuurwiel van het schip dat tekstbureau Formule M heet. De combinatie
“Formule M” is gekozen, vanwege de
Formule 1. “M” is dol op snelheid en resultaatgericht.
Ze brengt ook haar ervaring als freelance journalist, webredacteur en overheidscommunicatieadviseur in het
werk mee.
Formule M is ook thuis in zoekmachinevriendelijk schrijven (SEO), Wordpress
en sociale media. Meer informatie over
het aanbod, instructie of workshops:
www.tekstbureauformulem.nl of info@
tekstbureauformulem.nl.

SpoeltmanBouw
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STARTING

.

SM A R T
TOGETHER

.

www.startingsmarttogether.nl
www.facebook.com/startingsmarttogether

g rat i s b e u r s vo o r co n s u m e nt e n o n d e r n e m e r
60 nieuwe ondernemers
heten u welkom

interessant voor
jong en oud

win één
van de 50 knallende
prijzen

racesimulator,
springkussens, harpspel,
yoga, en nog
veel meer

gastspreker
en olympisch kampioen

Kim Lammers

om 14.30, 15.30 en 16.30 uur

advies voor een
gezond 2016

van vergunning tot uitvoering.
Of het nu gaat om verbouw, nieuwbouw of onderhoud van uw vastgoed
wij leveren de kwaliteit die u van een
aannemer mag verwachten. Kwaliteit
is voor ons meer dan alleen het te leveren product, ook onze kennis, u de
zorgen uit handen nemen en de betrokkenheid van onze medewerkers
is een door ons geleverde kwaliteit
wat u op de bouwplaats terugziet. Wij
werken voor zowel particulieren en
professionele opdrachtgevers zoals
zorginstellingen, gemeentes, woonstichtingen en vastgoedbezitters.
Heeft u een plan of een idee ik maak
graag vrijblijvend een afspraak met u.

mini concert

Dévayani
primeur in NL
om 13.45 en 16.45 uur

12 gevarieerde
workshops
gratis
bedrijfsadvies op
het ondernemersplein

Gratis workshops over: Fotografie / Yoga / Vindbare websites / Creatief denken /
Luisteren met resultaat / Architectuur / Het beeld van je klant / Zangworkshop /
De eetbare tuin / Pinterest / Opschutsessie / Grip op je email
De beurs wordt georganiseerd door Essential Together en wordt mogelijk gemaakt door:

Ervaar bij Palestra een rondreis door de wereld in één dag. Warm op in de
Lapse sauna kota’s, ontspan in de Marokkaanse berbertent of kom tot rust
tijdens een hamam behandeling. Maak uw dag compleet met ontspannende
behandelingen in onze beautysalon. In ons gezellige sauna restaurant kunt u
terecht voor een hapje en drankje.
U vindt bij ons Achterhoekse gastvrijheid, persoonlijke aandacht en een ruim
aanbod aan wellness faciliteiten! Komt u een dagje werelds genieten bij Palestra?

F 10,00
KORTING*

* Geldig tot en met 15 december 2016 op één volledige dagentree van de sauna
tegen inlevering van deze bon. Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties,
badenkaarten of arrangementen. Boncode: SAT16

Meer informatie en/of reserveringen:

Landweerswal 2

Bel 0314-39 98 00 of kijk op www.palestra.nl

7047 CE Braamt

De sauna is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Tel. 0314 - 39 98 00

foto Kim Lammers: © Ben Haeck

SpoeltmanBouw is een bouwbedrijf
dat werkzaam is in de regio Arnhem
Nijmegen. Het bedrijf heeft al een lange geschiedenis en bestaat sinds 1927.
In 2013 heb ik, Ester Kuijer, het familiebedrijf overgenomen van mijn vader.
Als vrouw in een echte mannenwereld
ben ik in staat om goed naar de wensen
van een klant te luisteren. Ik neem de
tijd voor u en uw bouwplannen, geen
haastige beslissingen en snelle communicatie. Bij SpoeltmanBouw staat de
klant centraal en wordt er gewerkt op
een nette en opgeruimde bouwplaats.
Wij nemen u de zorgen uit handen en
doen er alles aan om het gehele proces
vlekkeloos te laten verlopen, u kunt bij
ons terecht van idee tot ontwerp en

