CORONA & ONDERNEMEN?
CREATIEF ADVIES OP MAAT
Creatief ondernemen tijdens en na Corona

Er zijn meerdere opties en mogelijkheden:

Boei10 is meer dan het grootste bedrijvencentrum
van Salland. In Boei10 zitten zo’n 20 tot 25 bedrijven
gevestigd. Als eigenaar van Boei10 adviseer ik
regelmatig een van deze bedrijven. Dit varieert van
een uurtje sparren tot advies op meer structurele
basis. Naast de bedrijven die gevestigd zijn in Boei10,
heb ik de afgelopen jaren ook meerdere bedrijven
buiten Boei10 geadviseerd bij de aankoop of verkoop
van hun bedrijf.

• Uurtje sparren. Dit kan zowel online als face-to-face;
• Dagdeel sparren, om samen een aanzet te maken
tot een plan van aanpak voor de toekomst! Dit kan in
elk gewenste samenstelling (eigenaren, personeel,
et cetera). Dit kan bij ons in bedrijvencentrum Boei10
in Raalte (te midden van de stedendriehoek Zwolle,
Deventer, Hengelo) of bij u op locatie.

Wat bieden wij?
Door jarenlange ervaring in meerdere branches
en takken van sport, beschik ik over creatieve en
inspirerende ideeën. Deze ideeën helpen u verder
richting de toekomst, zowel tijdens als na Corona!

Heeft u andere ideeën of wensen?
Neem gerust contact met mij op!

Corona-aanbieding
Om ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen in deze
moeilijke tijden, hebben we een mooie actie: kom een
aantal maanden gratis ﬂexwerken bij Boei10! Neem
voor meer informatie contact op.

Joop van den Enk - 06-53718324 - boei10.nl - info@boei10.nl - Boeierstraat 10 - 8102HS Raalte

Een horecabedrijf dat sinds 2016 staat als een huis
met een trotse jonge eigenaar! Ik ben door de
eigenaar gevraagd te ondersteunen bij het ﬁnanciële
gedeelte van het aankoopproces.

Ik heb de Golftuin vanaf het begin helpen opstarten.
Nu, zo’n vijf jaar later, is er advies op structurele basis
om verder te ontwikkelen richting de toekomst.

Lepelaar Eikelhof
Via via ben ik bij dit hardwerkende horecaechtpaar
terecht gekomen. Samen hebben we hun bedrijf weer
op de rails gezet met frisse ideeën. De toekomst
zag er zonnig uit, toen helaas de gezondheid parten
gingen spelen en ze hun horecadroom links moesten
laten liggen.

Ik heb de Orangerie ondersteund in Coronatijd
om in korte tijd hun bruine kroeg om te toveren
in een sfeervol eetcafé. Er is meegedacht met de
eigenaren om aan het begin van de Coronaperiode
de noodgedwongen sluiting van de horeca eﬃciënt
te gebruiken. Vanuit een jarenlange basis is de goeddraaiende snackbar veranderd in een bedrijf dat klaar
is voor de toekomst!

Boei10: Boeiend Ondernemen
Boei10 is hét grootste bedrijvencentrum uit Raalte in Salland. Dankzij de uitgebreide
mogelijkheden biedt Boei10 voor elke ondernemer ruimte. Bij Boei10 kun je terecht
voor het huren van kantoorruimtes, vergaderruimtes, opslagruimtes en ﬂexplekken!
Kom ondernemen bij Boei10 en laat je inspireren.

