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Business Accelerator Programma 

Heb je moeite om je bedrijf te laten groeien en jezelf als ondernemer te ontwikkelen? Wil je op een 

gestructureerde manier samenwerken met andere ondernemers aan elkaars bedrijf? Voel jij je soms 

ook zo alleen als ondernemer? Kan die beroemde stok achter de deur jou helpen? Wil je ook gehoord 

worden door collega-ondernemers waar je van kan leren? Heb je voor jouw gevoel een plateau 

bereikt die je niet kunt doorbreken? Jij bepaalt wat te doen. Via andere ondernemers en 

masterclasses leer je dit zeer georganiseerd te doen. Veel effect in veel minder tijd. Wij van ZZP Oost 

zijn die stok achter de deur via een zeer duidelijke structuur aangevuld met nieuwe inzichten via 

professionele masterclasses.   

Wie is ZZP Oost? 

ZZP Oost helpt je met het realiseren van je groeiambitie door systematisch te werken aan je bedrijf 

samen met andere ondernemers, ondersteund door trainingen, tools en een groeiend netwerk.  

Waarom falen ondernemingen? 

Uit het jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel blijkt dat ongeveer de helft van alle 

ondernemingen strandt binnen vijf jaar. Bedrijven falen meestal door gebrek aan visie en 

leiderschap, slecht financieel management en onvoldoende luisteren naar de klant. Ondernemers 

werken te veel in hun bedrijf en niet aan hun bedrijf volgens Michael E. Gerber. En dat is precies wat 

je met dit programma gaat leren. 

Wat is het programma? 

In dit programma leer je in een half jaar om systematisch te (blijven) werken aan je onderneming 

samen met andere ondernemers. Je brengt structuur aan in je onderneming en je voelt je minder 

alleen. Je hebt altijd een stok achter de deur die je scherp houdt, omdat de groep je verantwoordelijk 

houdt voor je acties. Bij die groep vind je altijd een luisterend oor voor de problemen waar je mee 

worstelt. Je zet stappen in de juiste richting, waardoor je onderneming groeit. Je houdt meer tijd en 

geld over en creëert zo een betere toekomst voor jezelf en de mensen waar je om geeft. Dit geeft je 

meer energie en je voelt je gezonder. Het programma bestaat uit: 

a. Ondernemersdiagnose 

b. 6 masterclasses* 

c. 12 masterminds** 

Resultaat: inzicht in persoonlijke capaciteiten, up-to-date businessplan, concrete planning van je 

groeiambitie 

* Masterclasses zijn interactieve groepssessies, waarbij je het onderwerp direct gaat toepassen op je eigen 

business 

** Een mastermind bestaat uit een kleine groep ondernemers die onder leiding van een professionele celleider 

elkaar helpen met het uitwerken van de opdrachten en oplossen van hun uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het 

maken van beslissingen of feedback geven op probleemvragen. 
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Voor wie is het? 

Dit programma is voor ondernemers die willen groeien. Uiteraard praten we hier over omzetgroei, 

maar vooral ook over jouw groei als persoon/ondernemer. Het maakt niet uit of je starter bent of al 

langer als ondernemer actief bent. We richten ons op de zzp’er en de kleine mkb’er. 

Wat ga je leren? 

Tijdens het eerste curriculum bouw je een sterke basis voor jouw onderneming. Dit curriculum 

bestaat uit de volgende 7 onderdelen: 

1. Maak kennis met je collega-ondernemers tijdens het introductieevent 

2. Krijg inzicht in jouw sterke en zwakke punten als ondernemer met de Entrepreneurs Mind 

Challenge 

3. Ontwerp jouw onderneming van de toekomst: weet hoe jouw onderneming waarde creëert, 

levert en behoudt 

4. Maak een duidelijke waardepropositie: ontdek hoe je producten en diensten ontwikkelt die 

klanten echt willen. 

5. Schrijf jouw businessplan op 1 A4: bepaal jouw doelen en hoe je die gaat bereiken, van plan 

tot concrete actiestappen 

6. Stel in 5 simpele stappen het financieel plan van jouw onderneming op: beoordeel de 

financiële haalbaarheid van jouw plannen 

7. Geef een duidelijke structuur aan jouw activiteiten door deze goed te plannen, zodat jouw 

plan ook werkelijkheid wordt. 

Wat kost het en hoe schrijf je jezelf in? 

Dit programma kost €1.997 excl. 21% btw per jaar. Je kunt ook in 6 termijnen betalen van €367 excl. 

21% btw. Sneller beslissers krijgen een Early Bird-korting van €500 en betalen slechts €1.497. Bij 

inschrijving machtig je de Stichting Zelfstandig Ondernemend Nederland om deze bedragen van je 

rekening af te schrijven. Je krijgt van ons een btw-factuur. 

Laat deze kans dus niet voorbijgaan. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar info@zzpoost.nl. 

Hoe lang duurt het programma? 

De 6 masterclasses en 12 mastermindsessies worden verspreid over een periode van 5 maanden, 

waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties. De kick-off data worden in overleg met de 

deelnemers vastgesteld. Iedere cel bepaalt zelf op welke dagen en tijdstippen ze hun 

mastermindsessies willen houden in overleg met hun celleider. 

En hoe gaan we verder? 

Het vervolgcurriculum start in het tweede gedeelte van het jaar en bestaat uit 6 masterclasses en 12 

mastermindsessies over onderwerpen, zoals: business scaling, marketing, koude acquisitie, financieel 

inzicht, online ondernemen, jijzelf. De exacte inhoudt wordt in overleg met de deelnemers bepaald 

en samengesteld. 

Schrijf je nu in voor dit programma. Het aantal plaatsen is beperkt. 
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ZZPOOST BUSINESS ACCELERATOR PROGRAMMA  

(Vertrouwelijke aanmelding) 

Jouw naam: ………………………………………………………………..………….. 

 

1. Beschrijf je onderneming van dit moment: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Beschrijf waarom je inschat dat je een goede kandidaat bent om mee te doen aan het ZZPOOST 

BUSINESS ACCELERATOR PROGRAMMA. Welke kennis & vaardigheden kun je inbrengen in de 

groep? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat is het grootst mogelijke resultaat dat je graag ziet als gevolg van deelname aan het ZZPOOST 

BUSINESS ACCELERATOR PROGRAMMA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Als we een jaar verder zijn, wat zou er dan gebeurd moeten zijn (zowel persoonlijk als zakelijk) 

om je tevreden te laten zijn over jouw ontwikkeling? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat zijn je grootste uitdagingen op dit moment? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Wat was jouw netto omzet de afgelopen 3 jaar? (informatie blijft vertrouwelijk) 

2013: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2014: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2015 (raming): ……..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Met hoeveel personen realiseerde je deze omzet? (aankruisen wat van toepassing is) 

O Alleen  

O Met …... personen 

 

Naam:  ….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Factuuradres: ….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode:  ………………………… Woonplaats: …………………………………..………………………………………. 

KvK-nummer: ….…………………………………….………………………………………………………………………………….. 

MACHTIGING 

Ondergetekende (naam): ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Machtigt de Stichting Zelfstandig Ondernemend Nederland tot (eenmalige) incasso ten laste van 

(naam bedrijf) …………………………………………………….………. IBAN: …………………………………..……………. 

O €1.997,- excl. 21% btw voor deelname aan het ZZPOOST BUSINESS ACCELERATOR 

PROGRAMMA 

O €1.497,- excl. 21% btw voor Early Bird-deelname aan het ZZPOOST BUSINESS ACCELERATOR 

PROGRAMMA 

O Incasso van 6 maandelijkse termijnen van €367,- excl. btw voor deelname aan het ZZPOOST 

BUSINESS ACCELERATOR PROGRAMMA 

(aankruisen wat van toepassing is) 

Gegevens incassant: St. Zelfstandig Ondernemend Nederland, PWA-laan 705, Apeldoorn 
Kenmerk machtiging: Deelnamesom ZZPOOST Business Accelerator Programma 
Reden betaling:  Incasso deelnamesom 
 

Handtekening: …………………………………………………………………... 

Datum:   ………………………………………..…………………………. 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan St. Zelfstandig Ondernemend Nederland om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en/of om doorlopend een 

bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van St. Zelfstandig Ondernemend Nederland. Als je 

het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 

contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. 


