
 
 

Schrijf je nu in voor het event: mail naar ondernemercentraal@utrecht.nl ovv 15 juni 
 

BOOST JOUW BEDRIJF 
 

 

15 juni, 9.00-13.00 uur  – TivoliVredenburg Utrecht 
Topsprekers, Utrechtse medeondernemers en support twv 5000 euro. 
Deelname is gratis 
Schrijf jezelf en andere ondernemers in via: ondernemercentraal@utrecht.nl ovv 15 juni 
 
   

Schrijf je als ondernemer nu in voor het gratis event ‘Boost jouw Bedrijf’ van Ondernemer 
Centraal. Laat je binnen één ochtend bijpraten over de belangrijkste uitdagingen waarmee je 
nu of in de toekomst te maken hebt: veranderd klantgedrag, personeelstekort, duurzaamheid 
en de financierbaarheid van je bedrijf. Ondernemer Centraal biedt je informatie, inspiratie én 
oplossingen ter waarde van 5000 euro. 
 

- Presentatie: Mari Carmen Oudendijk (RTV Utrecht) 
- Gratis lunch  
- Informatiemarkt met uiteenlopende organisaties 
- Muziek van Ocobar (o.a. Holland sport) 
 

Ondernemer Centraal - thema’s en sprekers 
   

Klant Centraal  Financiën Centraal 
Het klantgedrag verandert. Zo oriënteren en 
kopen mensen massaal online. Hoe speel jij 
in op de klantwens van de toekomst? 
 

 Veel bedrijven hebben nog last van de van 
de coronapandemie. Anderen zien dat ze 
hun businessmodel moeten aanpassen. Hoe 
financier je dat? 
 

Spreker: Olaf Zwijnenberg (Sectorspecialist 
Retail & Wholesale Rabobank Nederland) 

 Spreker: Martin Visser (journalist Financiële 
Telegraaf en vaste gast Een Vandaag) 

   

Wereld Centraal  Medewerker Centraal 
We bewegen steeds meer naar een ‘purpose 
economy’, waarin sociale en duurzame 
impact centraal staan. Wat houdt dat in en 
hoe beweeg jij mee? 
 

 De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. De ‘war 
on talent’ zorgt ervoor dat veel bedrijven 
kampen met tekort aan personeel. Hoe 
hou/haal jij talent binnen? 
 

Spreker: professor Joop Schippers (arbeids-
marktdeskundige Universiteit Utrecht) 

 Spreker: Kees Klomp (sociaal ondernemer en 
auteur van ‘De betekeniseconomie’) 

   

Informatiemarkt & lunch 
 

  

 
 

 
 

z.o.z.  



Maak gebruik van de oplossingen van Ondernemer Centraal 
Ondernemer Centraal is een initiatief van de gemeente Utrecht en meer dan 20 
partnerorganisaties met alle kennis in huis over ondernemen. Samen leveren zij support aan 
Utrechtse ondernemers om goed toegerust te zijn op de toekomst. 
 
Tijdens Ondernemer Centraal LIVE kun je gebruikmaken van alle support die Ondernemer 
Centraal biedt. Bijvoorbeeld een toekomstgesprek waarin je advies op maat krijgt voor jouw 
onderneming. En ondersteuning door experts en andere ondernemers – ter waarde van 5000 
euro.  
Lees meer op www.utrecht.nl/ondernemercentraal. 
 
 

 

 

http://www.utrecht.nl/ondernemercentraal

