
Informatiebijeenkomst 

voor ZZP’ers

Wat? 

Gratis ZZP-avond

Waar? Restaurant 

De Wekker te Reusel

Wanneer? Maandag 

30 maart 2020 van 

19.30 – 22.00u 

Ben je zelfstandig ondernemer zonder 

personeel in de gemeente Eersel of 

gemeente Reusel-De Mierden? 

Bekijk dan hier het programma van de gratis 

ZZP-avond die wordt georganiseerd door de 

gemeente Eersel en de gemeente Reusel-De 

Mierden. Wij vinden het namelijk belangrijk 

onze ondernemers van informatie- en 

netwerkmogelijkheden te voorzien!

Gastspreker Hans van Breukelen

De kunst van het presteren – blijf jezelf 

als ondernemer continu ontwikkelen

Informatiemarkt

Netwerkborrel

Programma



19.30 – 19.45u  

Ontvangst met koffie en thee

19.45 – 20.00u  

Openingswoord door wethouder Rombouts

20.00 – 20.45u

Gastspreker Hans van Breukelen

Een uniek seminar waarbij de persoonlijke 

levenslessen van Hans van Breukelen 

deelnemers in staat stellen om zichzelf te kunnen 

verbeteren. Ook praat hij over het maken van 

een comeback bij een (zakelijke) tegenslag en 

het belang en de kracht van persoonlijke 

energiebronnen als optimisme, eigenwaarde, 

stressbestendigheid en met name zelfeffectiviteit

20.45 – 21.45u

Informatiemarkt en netwerkborrel

Tijdens de informele informatiemarkt kunnen 

deelnemers meer informatie inwinnen over 

onderwerpen die voor hen interessant zijn. 

Ondertussen is er alle ruimte om te netwerken 

met andere ZZP’ers onder het genot van een 

hapje en drankje. Tijdens de informatiemarkt is 

er o.a. interessante informatie aanwezig over de 

volgende onderwerpen: 

➢ Wetswijzigingen

➢ Relevante cursussen en workshops

➢ Verzekeringen

➢ Financiële uitdagingen

➢ Belangenbehartiging van ZZP’ers

➢ Werk uitbesteden

21.45 – 22.00u  

Afsluiting door wethouder Kox

Tijdsschema

Routebeschrijving

Restaurant de Wekker

Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel

Achter het gebouw is voldoende parkeergelegenheid.

“Heb jij ook wel eens het 

gevoel dat je nog niet alles 

uit jezelf hebt gehaald? Dat 

er nog zoveel meer mogelijk 

is? Dat je net dat ene 

bruggetje nodig hebt om 

verder te komen?” 
(Hans van Breukelen)

Meld je dan nu aan bij 

onze bedrijfscontact-

functionarissen!
➢ Meld je aan vóór 14 

maart 2020

➢ Deelname is gratis

➢ Ben er op tijd bij want 

vol=vol.

Voor ZZP’ers in Reusel-De 

Mierden:
Anouk de Boer

a.deboer@reuseldemierden.nl

(0497) 650 025

Voor ZZP’ers in Eersel:
Hans van Asten

h.vanasten@eersel.nl

(0497) 531 348
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