Een unieke leer- en ontmoetings
gelegenheid voor en met vrouwelijke
ondernemers georganiseerd door:

bijzondere bijeenkomst

Vrouwelijke ondernemers
uit het Noorden en het Oosten van het land
Datum:

dinsdag 19 februari 2008

Plaats:

Hotel de Woudzoom
Oude Postweg 2
9417 TG Spier
Tel 0593- 562650

Tijd:

9.15 - 13.00 uur

Kosten:

€ 15 (incl lunch)

Opgave:

19februari@regenboogadvies.nl

Wat kan je verwachten?

Programma

- Een levendige ochtend, met interessante presentaties en boeiende ontmoetingen.
- Gelegenheid om eigen ervaringen met anderen te delen en verder uit te werken.
- Een nuttige en resultaatgerichte ochtend.
- Een kans om de (nu nog) geheime prijs te winnen...

9.15
9.30
9.40

Inloop- Kofﬁe / thee
Welkom en start
Overzicht / panorama van onderzoeksuitkomsten
Helena Imminga-Berends, Regenboog Advies

Doelen van de bijeenkomst
- Kennismaking met de uitkomsten van het onderzoek naar
vrouwelijke ondernemers op het platteland tot nu toe.
- Gelegenheid voor onderneemsters om elkaar te ontmoeten
en tips uit te wisselen over hoe (beter) om te gaan met een aantal zaken.

10.00 1e ronde gesprek in kleinere groepjes
Keus uit onderwerpen als:
- Balans werk / gezin / vrije tijd
- Wel of geen personeel / uitbesteden / netwerken
- Financiële risico’s / subsidies

- Samen kijken hoe het leven van startende onderneemsters makkelijker te maken is
via onderwijs, regelgeving, advies en eventuele ﬁnanciële ondersteuning.

- Relatie met gemeenten / provincie

Wie werken mee aan deze ochtend?

- Genoeg verdienen of combineren met een

Regenboog Advies
Helena Imminga-Berends
Marian Stegink
Marianne van Mansom
Karin Veenstra
Tel 0592 46 17 64
info@regenboogadvies.nl
www.regenboogadvies.nl

Ministerie van LNV
Dineke van Zwieten- Directie Kennis
Mique Huijbregts- Directie Landbouw
LTO-Noord Projecten
Marjon van den Brand
Hanneke Meester
Project Ondernemend Netwerken
mvdbrand@ltonoordprojecten.nl

PLUS: de 20 geïnterviewde vrouwen en vele anderen uit
onderwijs, advies, bank- en overheidswereld.

- Gezondheid
part time baan
- Nieuwe dingen (blijven) ondernemen

10.50 Pauze
11.00 2e ronde gesprek in kleinere groepjes
Suggesties en tips om knelpunten te overwinnen

11.50 Plenair: stemmen/ advies geven
met groene en rode kaarten

12.15 Afronding en lunch

