
31 augustus / 
2 september 

Houten 

VOORAANKONDIGING

Uw bijdrage voor deze waardevolle dag slechts € 150,- excl. btw per persoon per workshop 

Inclusief:
-    koffie en thee                          - uitgebreide lunch      - cursusmateriaal        - intensieve begeleiding door strategie consultant en financieel expert 

Ook benieuwd hoeveel een strategische planning u als (startende) ZZP'er kan opleveren? 
Mail Ik heb interesse!! naar m.v.doorn@ambitionmanager.nl of vincent.drees@directaccountants.com 

Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.
Geef daarbij ook aan op welke dag u de workshop wilt volgen : 31 augustus of 2 september.

Mochten deze dagen u niet uitkomen? Laat ons dan weten welke maand uw voorkeur zou hebben. 

Uw aanmelding is geheel vrijblijvend en dient alleen om het aantal geïnteresseerden in kaart te brengen. 
Bij voldoende interesse volgt de definitieve inschrijving. De workshop vindt plaats bij inschrijving van minimaal 6 deelnemers. 

Wij informeren u daarover uiterlijk drie weken voor aanvang. 
Bij definitieve doorgang brengen wij u eenmalig de bijdrage van € 150,- in rekening (per persoon per workshop)  

Workshop 
• Kleine groep max 10 zzp’ers

• Van 9:00 uur tot ±16:00 uur

• Intensief werken aan uw toekomst 

mogelijkheden

• Nulmeting: waar sta ik strategisch en 

financieel
• Ambities omzetten in werkbare en 

haalbare (strategische) acties 

• Inzicht krijgen in al uw  financiële kansen 

en risico’s
• Aan het einde van de dag uw eigen 

geactualiseerde en geoptimaliseerde 

ondernemersplan mee naar huis

ACTIEF aan de SLAG met de TOEKOMST van uw bedrijf
Plannen is vooruitzien 

Verzeker u van een financieel sterke strategie! 
ZZP'ers met een duidelijke toekomstvisie zijn succesvoller dan degene die er niet over beschikken Heeft u een duidelijk 

beeld voor ogen waar u met u bedrijf over drie jaar wenst te staan? 
Nee?

 

Verzeker u dan nu van een financieel sterke strategie. 
En laat u bijstaan tijdens deze workshop door een ervaren strategie consultant en financieel expert. 

STRATEGIE WORKSHOP  
VOOR ZZP  
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