
Bijeenkomsten voor  
 ondernemers van uw 

eigen KvK. 

Mijn KvK

Geloof in je onderneming! belooft hét  
netwerkevent van 2010 te worden. Met 
een presentatie van tv-presentator 
Martijn van den Bergh, bekend van de 
belspellen. Als geen ander kan hij ver-
tellen hoe je aan klanten komt. “Als je 

in zes minuten 10.000 mensen kan aan-
zetten tot een  telefoontje van 90 cent,  

is dat pure sales.” Het event wordt 
gehouden op 22 november  

van 15.00 tot 19.00 uur in de 
Sint-Janskerk in Utrecht.  
www.kvk.nl/mn-netwerkevent 
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    van de Startersdag 

Zzp’ers wisselen ideeën uit 

Voor de negende keer organiseert de KvK de Startersdag. 
Op zaterdag 6 november krijgen startende ondernemers de 
gelegenheid een flinke stap te zetten in hun voorbereidin-
gen. Met een uitgebreid programma, een informatiemarkt 
en presen taties over onderwerpen waar je als starter mee 
te maken krijgt. De Startersdag wordt gehouden op twee 
locaties: Het Educatorium, Leuvenlaan 19 in Utrecht en  
Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7 in Tiel. Voor 
informatie en inschrijven: www.kvk.nl/mn-startersdag.In een informele setting andere zzp’ers ontmoeten, ideeën uitwis-

selen en bouwen aan een gezamenlijk netwerk? En tegelijkertijd 
de ins en outs leren van social media als uithangbord van uw   
onder neming? Dat kan tijdens de zzp-netwerkbijeenkomsten.
• dinsdag 26 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in Culemborg 
• dinsdag 9 november van 19.00 tot 22.00 uur in Geldermalsen 
Meer informatie op www.kvk.nl/mn-zzprivierenland.

Op de Wet & Regel Dag passeren alle relevante wijzigingen 
in wet- en regelgeving de revue. Zo kunt u tijd en geld 
besparen en gaat u goed voorbereid het nieuwe fiscale  
jaar in. Door het uitgebreide programma met diverse 
presen taties krijgt u beter grip op de huidige en nieuwe 
regels. Houd deze dag alvast vrij in uw agenda:  
30 november 2010 in Houten (vanaf 15.00 uur).

De Kamer van Koophandel verzorgt  
tal van seminars. Hieronder vindt u een 
greep uit ons programma. 

 11 t/m 15 oktober in Tiel en Utrecht 
Mediterrane week
Ontdek de mogelijkheden van Frankrijk, 
Griekenland, Spanje, Portugal of Italië als 
handelsland. Gedurende vijf dagen bieden 
wij bijeenkomsten, een rondetafelgesprek 
en een consultdag aan. De onderwerpen 
lopen uiteen van ‘de cultuurverschillen’,  
‘im  porteren en exporteren’, ‘het exploiteren  
van een webshop’ tot ‘het opzetten van  
een horecabedrijf’.
www.kvk.nl/mn-mediterranee 

Activiteiten  13 oktober in Tiel 
Presenteer jezelf en je bedrijf
De manier waarop u zichzelf aan uw klant 
presenteert is medebepalend voor het  
succes van uw bedrijf. Hoe zorgt u voor  
die goede eerste indruk?

 26 oktober in Utrecht
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Er zijn nieuwe regels rond ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Weet u wat er is ver-
anderd? Denk aan uw rechten en plichten.

 27 oktober in Utrecht
Werken met flexibele arbeidskrachten
Het is niet altijd mogelijk of wenselijk 
werknemers in vaste dienst te nemen. 
Ondernemers willen flexibel ondernemen 

en snel kunnen inspelen op veranderingen. 
Flexibele vormen van arbeid, zoals oproep- 
en uitzendkrachten, freelancers, detache-
ring of payrolling zijn dan opties. Wat zijn 
de verschillen tussen deze vormen? 

 10 november in Tiel 
Debiteurenbeheer en incasso
Iedere ondernemer krijgt wel eens te 
maken met een wanbetaler. U kunt zelf in 
de problemen komen als u hierdoor uw 
rekeningen niet meer kunt betalen. Het  
tijdig en adequaat incasseren van uw  
facturen zorgt voor een beter bedrijfs-
resultaat. Hoe kunt u daarvoor zorgen?

Meer informatie: www.kvk.nl/mn-seminars; 
www.kvk.nl/mn-agenda 

Geloof in  
je onderneming!

Wetten en regels: 
ook op uw zaak zijn ze van invloed


