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Verbindend netwerken 
Verzameling	van	kennis	en	ervaring	voor	ondernemers	in	Etten-Leur	
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donderdag	14	juni	2018	
Tijdstip:	19.30	tot	22.30	uur	
Locatie:	Rabobank	Etten-Leur	
Thema:	Verbinding	
Organisatie:	MKB	Etten-Leur 		

Programma	
19.30	uur		Ontvangst	
20.00	uur		Welkomstwoord	MKB	
20.15	uur		Burgemeester	Etten-Leur	
20.30	uur		Kennismakingsronde	
20.55	uur		Break-out	sessies	
21.15	uur		Netwerken 		
	Naar	welke	break-out	sessie	ga	jij?	

Rabobank,	Paul.	A.	Smits:	arbeidsongeschiktheidsverzekering	
Mind	for	Marketing,	Renate	Manders:	verbinden	vanuit	je	(merk)waarden	
Virtual	Backoffice,	Esther	de	Vroomen:	niet	uitstellen,	maar	uit	te	besteden	
Witlox	VCS:	Bart	van	den	Brule:	algemene	verordening	gegevensbescherming	(AVG)	
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Kom	netwerken	en	maak	verbinding	met	onze	sponsoren!	
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Voorwoord	
Na een succesvol eerste ZZP Only Event in 2017, vindt op 14 juni 2018 het tweede ZZP Only Event in Etten-Leur plaats. Wat ontzettend tof dat wij dit event 
weer samen met alle betrokken netwerkorganisaties en sponsors kunnen laten plaatsvinden. Dit keer met als thema: Verbindend (net)werken. 
  
Wat betekent netwerken voor u? 
Laatst sprak ik iemand die mij vertelde dat hij netwerken helemaal niets vond. Het waren wat hem betreft alleen maar verplichte en vluchtige gesprekken 
met als doel een klant of opdracht te verkrijgen. Ik heb hem verteld dat netwerken voor mij meer betekent dan dat. Voor mij betekent netwerken in eerste 
instantie, oprecht geïnteresseerd zijn in een ander. Inhoud en een duurzame werkrelatie creëren staan daarbij centraal. Natuurlijk draagt het aanknopen van 
contacten en het onderhouden daarvan bij aan het uitbreiden van een klantenkring. Maar als dat een doel op zich is, dan werkt netwerken volgens mij niet. 
De kring van alle mensen die u en ik kennen en die ons kennen vergroten. Dat is netwerken. Wat houdt andere ondernemers bezig, waar lopen zij tegen 
aan, zijn er raakvlakken? Kennis en ervaring uitwisselen, horen daar ook bij. Als de basis goed is, biedt netwerken de mogelijkheid om uw klantenkring uit 
breiden en de verbinding met klanten en andere ondernemers te leggen.  
 
Netwerken lukt het best bij een netwerkorganisatie die bij u past.  
In het kader van het ZZP Only Event wordt weer eens duidelijk dat Etten-Leur over een rijk en divers netwerkleven beschikt. In dit boekje vindt u alle 
netwerkorganisaties nog eens op een rij. Zo kunt u zelf onderzoeken welke organisatie het beste bij u past. Bent u er ook aan toe om nieuwe mensen te 
ontmoeten en daarmee nieuwe mogelijkheden voor u en uw bedrijf te creëren, word dan lid van een van de netwerkorganisaties van Etten-Leur! 
  
Elzemieke Schouten 
Voorzitter MKB Netwerk Etten-Leur 
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Netwerkorganisaties	

Overzicht	van	
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BNI	Trivium	
Wij zijn er voor … 
ondernemers in het groot-, midden- en kleinbedrijf én zzp-ers, die met 
effectief netwerken meer omzet willen behalen en die graag andere 
ondernemers helpen hetzelfde te doen.  
 
Wij doen … 
De leden van BNI Trivium stellen hun netwerk open voor hun 
medeleden. Door concreet op zoek te gaan naar nuttige contacten, 
helpen zij elkaar aan nieuwe opdrachten en aan meer omzet. Door te 
werken aan onderling vertrouwen worden BNI-leden elkaars 
ambassadeurs. 
 
Kom langs… 
Juist zzp-ers kunnen profiteren van de concrete en doeltreffende 
werkwijze van BNI. Met een wekelijks netwerkontbijt ontmoeten wij 
elkaar, maar ook en vooral nieuwe mensen. Je bent dus van harte 
welkom als bezoeker! Wij bieden je een warm welkom, een smakelijk 
ontbijt en de mogelijkheid zo’n 30 tot 40 nieuwe contacten aan je 
netwerk toe te voegen. 

Je eerste bijeenkomst 
De bijeenkomst BNI Trivium komt elke woensdagochtend om 
06.45 uur bijeen bij Trivium in Etten-Leur. Bij aankomst word je 
ontvangen door onze gastheren en -dames. In het officiële deel 
heb je de gelegenheid om in één minuut een pitch te houden over 
jezelf en je bedrijf. Daarna kun je onder het genot van een kopje 
koffie napraten met de leden en andere bezoekers. 
 
Meer informatie of aanmelden 
Neem gerust contact op voor meer informatie of meld je aan als 
bezoeker! 
Contact: Bas Goos 
Website: http://tiny.cc/bnitriviumsite  
Aanmelden: http://tiny.cc/bnitrivium  
Kosten: € 15,00 
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Businessclub	Etten-Leur	
Wij zijn er voor … 
actieve ondernemers en mensen met een leidinggevende functie 
werkzaam en/of woonachtig in de regio Etten-Leur. 
 
Wij doen …  
naast onze vaste maandelijkse bijeenkomsten organiseren wij onder 
andere bedrijfsbezoeken, informatieve bijeenkomsten die te maken 
hebben met het zakelijk netwerk in en rond Etten-Leur en “BCEL 
Academy”. 
 
Word lid als je… 
door middel van interessante en/of ludieke bijeenkomsten op 
informele wijze wil werken aan een uitgebreid netwerk van zakelijke 
relaties en daarbij een positieve bijdrage wil leveren aan de Etten-
Leurse gemeenschap. Deel onze waarden: 

 Dynamisch – BCEL is altijd in beweging  
 Innovatief – BCEL deelt kennis en ervaring  
 Sociaal – BCEL is betrokken 

 

Je eerste bijeenkomst  
Als ons doel, onze waarden en de invulling hiervan je aanspreekt, kun 
je contact opnemen via onze website zodat er persoonlijk contact tot 
stand kan komen met het bestuur en/of één van onze leden om te 
bezien of jij past bij onze club, leden en vice versa. 
 
Meer informatie of aanmelden?  
Ga naar onze website www.bcel.nl en laat je gegevens achter op het 
contactformulier!  
Kosten: € 450 inclusief BTW per jaar  
Onze maandelijkse bijeenkomsten zijn op donderdagavond. 



9	

Businessclub	Unitas	‘30	
Wij zijn er voor … 
bedrijven en ondernemers met zakelijke activiteiten in EttenLeur en 
omgeving of die woonachtig zijn in Etten-Leur maar hun zakelijke 
activiteiten uitoefenen buiten Etten-Leur.  
 
Wij… 
organiseren jaarlijks circa 4 bijeenkomsten. Hierbij kun je denken aan 
netwerkborrels, diners, thema-avonden, workshops, etc. Op een 
gezellige manier ervaring- en kennis uitwisselen en je relatienetwerk 
uitbreiden, zijn onze uitgangspunten. Wij zijn gelieerd aan voetbalclub 
Unitas ‘30.  
 
Word lid als je … 
deel wilt uitmaken van een uniek platform voor ondernemers met 
talrijke zakelijke mogelijkheden. Gedurende het voetbalseizoen 
worden aantrekkelijk businessclub-activiteiten geïnitieerd die het 
optimale klimaat bieden om nieuwe relaties te ontmoeten, maar ook 
het versterken van de huidige contacten. 

Je eerste bijeenkomst  
Vul het formulier op de website in of neem contact op als je interesse 
hebt om lid te worden. We nemen contact met je op en leggen de 
procedure van lidmaatschap uit. Je kunt ook als introducée meedoen 
aan één van onze activiteiten ter kennismaking met onze 
businessclub. 
 
Meer informatie of aanmelden?  
www.businessclubunitas30.nl of mail: 
secretaris@businessclubunitas30.nl  
Kosten lidmaatschap: € 300 per jaar.  
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MKB	Netwerk	Etten-Leur	

Wij zijn er voor … 
alle ondernemers in Etten-Leur en omgeving (tot 100 werknemers): 

winkelier, groothandel, ambacht én zzp-er. 

 
Wij doen … 

de behartiging van de belangen van onze leden en organiseren minstens 4x 

per jaar netwerkbijeenkomsten. We verbinden Ondernemers met 

Onderwijs en Overheid (3 O’s), maar we zoeken ook steeds de verbinding in 
de regio voor overleg. Leden staan we bij in het zoeken naar antwoorden 

op vragen over diverse ondernemerszaken. 

 
Word lid als je … 

op zoek bent naar advies, ondersteuning of collegaondernemers 

(ervaringen). Je bent van harte welkom op de netwerkbijeenkomsten: leden 

ontmoeten leden! Zzp-ers komen in contact met elkaar maar ook met 
andere ondernemers. We bieden leden zichtbaarheid door pitch 

mogelijkheden, ruimte op onze Facebookpagina en in onze nieuwsbrieven.  

Je eerste bijeenkomst  
Houd onze Facebookpagina of website in de gaten voor het volgende MKB 

Café. Meld je aan via de website. De bijeenkomst start meestal rond 19.00 

uur, op wisselende locaties. Er is altijd een thema en daarna gelegenheid 
om te netwerken. 

 

Meer informatie of aanmelden?  

www.mkbettenleur.nl Meld je hier aan als lid, of om geheel vrijblijvend een 
keer langs te komen tijdens een MKB Café. Vragen? Mail naar 

info@mkbettenleur.nl  

Kosten lidmaatschap per jaar: € 110 excl. BTW 
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Open	Coffee	
Wij zijn er voor … 
ondernemers, beslissing nemers binnen organisaties, maar ook alle 
andere belangstellenden zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan mensen 
die zich op een nieuwe baan oriënteren.  
 
Wij doen … 
Elke week is er Open Coffee. De locatie en het tijdstip staan vast; 
verder wordt de ochtend ingevuld door de netwerkende bezoekers. 
Buiten de ochtenden organiseren we ook regelmatig andere 
activiteiten, zoals speeddaten, een lezing, een barbecue etc. 
 
Kom langs als je…. 
jouw netwerk wil uitbreiden op een informele, laagdrempelige manier 
en kennis wil maken met ondernemers uit Etten-Leur en omstreken. 
De gemoedelijke sfeer draagt positief bij aan de ‘gunfactor’ die bij ons 
in ruime mate aanwezig is. Er wordt makkelijk onderling business 
gedaan en vraag en aanbod bij elkaar gebracht. 
 

Je eerste bijeenkomst  
Het mooie aan Open Coffee is dat er geen verplichtingen zijn. Je komt 
wanneer je tijd en zin hebt. Aanmelden is dus niet nodig en lid 
worden al helemaal niet. Bij je eerste bezoek wordt je opgevangen 
door een gastheer/-vrouw. Daarna merk je al snel hoe gemakkelijk je 
aan de praat raakt met de andere bezoekers. 
 
Meer informatie?  
Ga naar www.opencoffee-etten-leur.nl waar je ook kunt doorklikken 
naar onze Facebook en LinkedIn-groep. En kom zeker een keertje 
kennismaken! 
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OV	DOEN	
Wij zijn er voor … 
alle ondernemers uit Etten-Leur of ondernemers die actief zijn in 
Etten-Leur 
 
Wij doen … 
DOEN is een zakelijk netwerk uit Etten-Leur die haar leden in staat 
stelt om een gezellige en actieve manier contacten op te bouwen en 

te onderhouden. 
 
Word lid als je ... 
•  je zakelijke netwerk wilt vergroten  
•  potentiële klanten, leveranciers en samenwerkingspartners op een 

informele manier wilt ontmoeten 
•  op een informele en actieve manier je zakelijke relaties met andere 

ondernemers wilt onderhouden 
•  kennis en ervaringen met andere ondernemers wilt delen 
•  EN houdt van gezellige actieve netwerkavonden! 
 

Je eerste bijeenkomst  
Je wordt ontvangen door iemand van het bestuur of het lid waar je als 
introducée van mee komt. Je ontvangt consumptiebonnen en zoekt 
gezellig het gesprek op met andere ondernemers.  
 
Meer informatie of aanmelden?  
www.ovdoen.nl Kijk hier voor meer informatie, meld je aan als lid of 

stel je vraag via het contactformulier. 
Kosten lidmaatschap: € 150 per jaar.  
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Pitchen	&	Peuzelen	

Wij zijn er voor…  
alle ondernemers en professionals uit de regio Etten-Leur/Breda en 
omgeving. 
 
Wij doen … 
Wij organiseren een aantal keer peer jaar een laagdrempelige 
netwerklunch in Etten-Leur. Je hoeft geen lid te worden; het is geheel 

vrijblijvend. Er worden drie gangen geserveerd, waarbij we na elke 
gang van tafel wisselen. De tafels zijn niet al te groot, zodat je op een 
gemakkelijke manier mede-ondernemers spreekt, en ervaringen en 
contacten kan uitwisselen. We hebben een opkomst van tussen de 20 
en 30 deelnemers per keer. De kosten bedragen slechts   
€ 29,50 per lunch. We lunchen elke keer op een andere locatie. 

 

Kom langs als je … 

•  van lekker eten houdt; 

•  laagdrempelig wil netwerken; 

•  van een informele sfeer houdt; 

•  nieuwe en verrassende contacten op wil doen. 

•  laat je verrassen door de leuke gesprekspartners en de 
ontspannen sfeer! 

 
Meer informatie en datum volgende lunch?  

Kijk op www.facebook.com/pitchenenpeuzelen, 
mail naar pitchenenpeuzelen@gmail.com,  
of bel:  Jacqueline Trouw   06 156 832 69  

 Monique van Lamoen   06 223 344 66. 
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Kennisinstituten	

Overzicht	van	
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Gemeente	Etten-Leur	

Jij als … 
ondernemer bent gevestigd of wil je vestigen in Etten-Leur. Fijn! Zo 
ben jij onderdeel van een bloeiende economie. Wij staan graag klaar 
voor alle ondernemers en dus ook voor zzp-ers.  
 
Jij bevindt … 
je in de ‘zzp-markt’. Een grote en belangrijke markt. In de toekomst 

heb je als zzp-er genoeg kansen. Jij kunt je stem laten horen en samen 
met ons in gesprek om een visie te vormen, zodat we ook voor jou 
een positief economisch klimaat creëren.  
 

Jij kunt… 
ook ons beter leren kennen! Wat doen we al voor ondernemers? En 
wij willen graag inzicht krijgen in jouw uitdagingen en kansen. Zo 
kunnen we elkaar versterken. Wij zijn benieuwd wat jij waardeert en 
wat jij mist, zodat we hierop kunnen inspelen.  
 
Neem contact op!  

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Jamie 
Roks. Zij maakt graag kennis met je.  
Telefonisch via: 076-5024168  
Per e-mail: jamie.roks@etten-leur.nl 
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Ondernemersklankbord	
Wij zijn er voor … 
alle ondernemers in elke situatie. We zijn er voor de zzp-er, bedrijven 
met werknemers. Het maakt niet uit of je net start, groeit of je bedrijf 
wilt overdragen, beëindigen of verkopen. Vanaf 1 april 2017 is het 
Ondernemersklankbord het eerste aanspreekpunt voor ondernemers 
in de gemeente Etten Leur. 
 
Wij werken… 
met oud-ondernemers en mensen die in het management van grote 
bedrijven hebben gewerkt, of specialisten. De adviseurs zijn 
gekwalificeerde vrijwilligers die hun kennis en ervaring inzetten om 
ondernemers te helpen. Elk team heeft verschillende specialisten in 
huis. Het is mogelijk om een half jaar advies te krijgen in ruil voor een 
donatie ten behoeve van de stichting. Afhankelijk van je 
probleemstelling krijg je een adviseur toe gewezen. Deze adviseur 
begeleidt je tijdens het oplossen van je probleem. Mocht het nodig 
zijn, wordt er een tweede adviseur bijgehaald. 

Hoe gaat begeleiding in zijn werk?  
Wil je contact met een adviseur bel ons dan gratis op 088 - 1717 920, 
of mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl en maak een 
afspraak voor één van de spreekuren. In het eerste gesprek neem je 
samen met de adviseur je probleemstelling door en legt hij de 
werkwijze van Ondernemersklankbord uit.  
 
Neem contact op!  
Bel ons gratis op 088 - 1717 920 Of mail 
team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl Of kijk op 
www.ondernemersklankbord.nl  
Donatie klankbordtraject van 6 maanden: €150 
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Rabobank	
Word lid als je … 
wilt meedenken en meebeslissen met de Rabobank West-Brabant 
Noord. Want naast klant, kun je als zzp-er ook lid worden van onze 
coöperatie. We versterken de samenleving op het gebied van 
leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzaamheid van onze 
omgeving. 
 

Meer informatie?  
Neem eens een kijkje op onze zzp pagina voor meer informatie. 
Als je vragen hebt, kun je ons ook altijd:  
Bellen (076) 513 44 45  
Mailen bedrijven.wbn@rabobank.nl,  
of chatten via de mobiel bankieren app.  

Wij zijn er voor … 
ondernemers in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk. 
Ook voor jou als zzp-er staan onze adviseurs klaar! 
  
Wij regelen … 
al jouw bankzaken. Als zzp-er heb je veel vrijheid, maar je moet ook 
veel zelf regelen. Het start vaak met het openen van een zakelijke 

rekening. Voor de aanschaf van een bedrijfsauto kun je bij ons een 
leaseaanvraag doen. Ook zijn we er voor je pensioenopbouw en 
inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Of wat dacht je van een 
hypotheekaanvraag? Dat werkt voor zzp-ers toch net even anders dan 
voor werknemers in loondienst. 
 

Kom langs als je … 
meer wilt weten wat de Rabobank voor jou als zzp-er kan betekenen. 
Of als je met één van onze adviseurs wilt sparren over zaken die jou 
bezighouden.  



18	

Colofon	
Dit is een uitgave naar aanleiding van het ZZP ONLY EVENT 2018 
 
Hoofdredactie:  
Renate Manders – Mind for Marketing 
 
Vormgeving:  
Maarten Jacobs - Mosquito 
Esther de Vroomen – Miss Troubleshooter 
 
 
 
 
 
Dit boek mag worden verspreid, maar wel in deze vorm zonder wijzigingen. Ondanks alle aan de samenstelling van dit bestede boek bestede zorg kan de 
uitgever/auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.  


