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Vooruit met de ZaakVooruit
Ondernemers zitten vaak boordevol plannen. 
Maar het ontbreekt aan tijd of specifieke kennis 
om hiermee aan de slag te gaan. Daar speelt 
de ZaakVooruit op in. Deze stichting biedt aan 
ondernemers een netwerk en een klankbord 
van gespecialiseerde partners op het terrein 
van innovatie, financiën, hrm, subsidies, 
accountancy, juridische zaken en marketing-
communicatie. Elke ondernemer actief binnen 
Amerstreek en Dongemond kan zijn of haar 
plan aanmelden via zaakvooruit.nl. Tweemaal 
per jaar wordt er een ZaakVooruitDag 
georganiseerd. Tijdens deze dag werk je 
samen met de verschillende partners aan je 
businessplan. Deelname voor de geselecteerde 
bedrijven is kosteloos.

De Amerstreek en Dongemond hebben een uitstekend ondernemersklimaat. 

Nieuwe bedrijven komen erbij en bestaande bedrijven groeien. Toch blijft  

er veel potentieel onbenut. Plannen blijven (te)vaak op de plank liggen.  

De ZaakVooruit wil daarin verandering brengen en biedt ondernemers de 

kans op versnelde groei.

Ga jij met de ZaakVooruit?
Wil je nu echt werk maken van de plannen die er al even liggen? De ZaakVooruit kiest voor een praktische en resul-
taatgerichte aanpak. Aarzel niet en meld je plan direct aan via zaakvooruit.nl. Deelname aan de ZaakVooruitDag 
is kosteloos. Na je aanmelding wordt contact met je opgenomen om het vervolg met je door te nemen*.

www.zaakvooruit.nl

ZaakVooruitDag
De ZaakVooruitDag start met een presentatie van de plannen. 
Daarna wordt samen met de partners van de ZaakVooruit en 
met de andere deelnemers verder aan de plannen gewerkt 
o.a. met het bewezen effectieve Business Model Canvas.  
Dit laatste onder energieke en deskundige leiding van Hello 
New Day, gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven bij 
innovaties. 

Aan het einde van de ZaakVooruitDag pitcht elke ondernemer 
zijn/haar plan dat daarna door de jury wordt beoordeeld. 
Zo heb je als ondernemer aan het einde van de dag een 
uitstekende basis voor de verdere uitwerking van je 
businessplan. Daarbij kan je blijvend terugvallen op het 
netwerk van partners en ondernemers van de ZaakVooruit. 

* Er worden maximaal zes bedrijven geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de ZaakVooruitDag.


