
      
 

      Ondernemende Vrouwen                                                                                                                                                             
     “Maak jouw passie winstgevend van ondernemen naar ondernemer” 

 

Buurvrouwennetwerk Gaasperdam stimuleert vrouwen om het heft in eigen hand te nemen om zo hun doelen te 
realiseren. Empowerment, persoonlijke groei, ontwikkeling en zelfwerkzaamheid staan hierbij centraal. 
Ondernemerschap is een mogelijkheid voor vrouwen om economisch zelfstandig te worden.                                        
Het is belangrijk dat vrouwen bewuster worden gemaakt over een andere mogelijkheid van economische 
zelfstandigheid. Daarnaast brengt economische zelfstandigheid zoals ondernemerschap meer mogelijkheden in de 
vorm van zelfbeschikking, zelfontplooiing, zelfstandigheid en een kleinere kans op verval in armoede. 

Weet je zeker of je ondernemer wilt worden? 
Dit is de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen voordat je de stap zet om te starten als ondernemer. 

Doelgroep                                                                                                                                                                                                  
Je bent een vrouw die interesse heeft om een eigen onderneming op te zetten. Belangrijk is dat je gemotiveerd bent,  
op een positieve manier aan jezelf wilt werken, bereid bent naar jezelf te kijken en anderen naar jou wil laten kijken.   

Je leert je competenties verder te ontwikkelen en optimaal in te zetten om je persoonlijke doelen te bereiken.              
Je werkt in kleine stapjes toe aan het helder en praktisch maken van jouw idee of droom.                                                    
Je commitment en doorzettingsvermogen zijn hierbij cruciaal. Jouw idee of droom kan werkelijkheid worden.                    
Je doet wat je het liefste doet, gaat elke dag met plezier naar je werk en je kunt er ook nog je brood mee verdienen! 
 
Deelname is Gratis. Maximaal 15 deelnemers 

Data:  donderdag 27 november t/m 18 december 2014 en 8 & 15 januari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tijd: 18.30 - 21.30. Om 18.00 inloop met hapje en drankje.                                                                                                       

Locatie: Buurthuis Gein, Wisseloord 83, 1107 NB Amsterdam Zuidoost                                                                                                  

Aanmelden en selectie                                                                                                                                                                                              

Tot uiterlijk 13 november via buurvrouwennetwerk@gmail.com Informatie: 06 85 51 52 48                                            

Na aanmelding ontvang je een digitale intakeformulier die je uiterlijk 20 november dient terug te sturen.                  

Programma                                                                                                                                                                                                  

-  Zes inspirerende workshops en voorlichting met waardevolle en direct toepasbare tips                                                                                                                      

-  Oriëntatiefase: voorbereiding op het ondernemerschap. Facetten en elementen die daarbij belangrijk zijn                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oriëntatie eigen bedrijf                                                                                                                                                                    

Bedrijfsidee concreet maken, bewustwording en inzichten vergroten in de betekenis van het ondernemerschap 

Management                                                                                                                                                                                

Persoonlijk: weet wat je waard bent, denken en handelen als een echte ondernemer                                                                                                                                                             

Financieel: administratie, boekhouding, belasting, KvK                                                                                                            

Time: prioriteiten, tijdsbesteding, privé/gezin   

Organiseren, Plannen, Budgetteren                                                                                                                             

(Bedrijf)ruimte, ordelijkheid, overzichtelijkheid, opzetten marketingplan, opbrengsten en investeringen  

Presentatie en Netwerken                                                                                                                                                                             

Elevator Pitch, sterkten en valkuilen bij onderhandelingen of acquisitie                                                                                                                                                                                                                                               

Netwerk ontwikkelen, netwerkgesprekken voeren en onderhouden                                                                                                              

Het project Ondernemende Vrouwen is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam/SPE                                                     

In samenwerking met de Hoge School van Amsterdam/BOOT en diverse ZZP’ers  
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