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MKB-ONDERNEMERSADVISEURS

Nicoline van der Schaft en Gerjan 

Bremmer worden ingezet namens 

Ondernemend Twente, een 

samenwerking van 25 Twentse 

netwerkorganisaties. Met dank 

aan een subsidie van de provincie 

Overijssel kunnen zij als mkb-

adviseurs voor Ondernemend 

Twente aan de slag.

Wordt u graag geïnspireerd door andere ondernemers? Dan kon u onlangs 
bij diverse mkb-events inspiratie tanken. Grote kans dat u hier ideeën 
opdeed dankzij successen en kritische leermomenten van anderen. Maar 
durfde u er ook uw eigen leerpunten en twijfels te delen? U schreeuwt ze 
immers meestal niet van de daken…

Luisteren naar inspirerende ondernemers 

en sprekers maakt u wijzer. Maar soms 

wordt u wijzer door eerst te spreken en 

daarná te luisteren. Door eerst uw vragen 

te stellen en uitdagingen en twijfels te 

delen. Dat doet u echter niet zomaar bij 

iedereen. Als adviseurs spreken wij bij allerlei 

gelegenheden daarom over best practices. 

Voorbeelden van ondernemers die we 

hielpen met waardevolle verbindingen. Over 

mensen die een duwtje in de rug kregen dat 

leidde tot een krachtige volgende stap in hun 

ondernemerschap. Zo hopen we dat u het 

vertrouwen krijgt uw vragen een-op-een 

met ons te delen. 

Het is besmettelijk 

Op de mkb-events van de afgelopen tijd 

spraken diverse ondernemers die wij hielpen. 

Zij deelden nu zelf hun ervaringen en 

fungeerden daarmee zelf als inspiratiebron. 

Voor doorstarters, snelle groeiers, 

familiebedrijven en sociaal innovatieve en 

gevestigde ondernemers.

Klinkt als muziek in uw oren?

De ondernemers in de spotlights lieten zien 

wat vragen stellen hun had opgeleverd. 

Zij hadden zichzelf een stem gegeven 

Fluisteren mag 
ook…
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door hun vraagstukken bij ons te uiten. 

Wij luisterden naar die stem én plaatsten 

die in breder verband. Resultaat? Via ons 

netwerk ontstonden prompt prachtige 

samenwerkingsverbanden die ideeën lieten 

uitgroeien tot concreet uitvoerbare plannen. 

En dat leidt weer tot een grotere en actievere 

rol van ondernemers bij de economische 

versterking van Twente. Bovendien 

genereert het een energie waarin nieuwe 

toekomstgerichte initiatieven goed gedijen. 

Klinkt goed, toch?

Zo werkt het

Dus… hebt u twijfels, dromen, ambities, 

concrete of nog vage vraagstukken die u niet 

van de daken wilt schreeuwen? Bel ons. Wij 

luisteren ook naar uw voorzichtige fluisteren. 

En verbinden u dan graag verder. 


