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1 Je start met een  
toekomstgesprek.  

Een ondernemersadviseur 
van Ondernemer Centraal 
kijkt samen met jou wat 
je nodig hebt. Je krijgt 
een beter beeld van jouw 
mogelijkheden en kansen. 
Dit gesprek is gratis en 
helemaal vrijblijvend.

2 Is er meer nodig? 
Dan krijg je een 

vervolg op maat. In het toe
komstgesprek kan je het ad
vies krijgen voor een vervolg 
bij een van de partnerorgani
saties van Ondernemer 
Centraal. Denk aan: 
  •  Coaching voor onder

nemers en zzp’ers
  •  Hulp bij je administratie
  •  Begeleiding bij geldzor

gen en financiële vragen
  •  Ander werk vinden
Ook voor dit vervolg betaal  
je niets.

3 Je hebt weer meer  
vertrouwen in de 

toekomst. Dat is ons doel. 
Het resultaat is voor ieder
een anders.

Ondernemer Centraal is een samenwerking van de gemeente Utrecht met bijna twintig  
partnerorganisaties. Stuk voor stuk weten zij wat het is om ondernemer te zijn.

FCBV STEW | Certa advocaten | De Doorbraaktafel | De Utrechtse Zaak | DOK030 | FBA Adviesgroep | Geldfit |  
Hallo Werk | Het Ondernemersklankbord | Het Regionaal Mobiliteitsteam | Hogeschool Utrecht | Menzing & Partners |  
MKBDoorgaan | NuDigitaal | Power by Peers | Provincie Utrecht | Qredits | Schuldenlab | Solvid Ondernemen |  
UCentraal | URECA | Werkgeverservicepunt Utrecht | Utrechtse Buurtteams | BNL Recovery

Meld je aan 
Ga naar www.utrecht.nl/ondernemercentraal om je aan te melden.  
Vragen? Stel ze gerust via ondernemercentraal@utrecht.nl.  
Of bel de gemeente Utrecht: 030  286 52 11.

Beste Utrechtse ondernemer of zzp’er,
Hoe gaat het met je? Misschien waren de afgelopen 2 jaar ook voor jou een uitdagende tijd. 
Herken je je in een van deze situaties?

•  Je wilt weten waar de kansen liggen voor jouw onderneming
•  Je bent op zoek naar meer klanten
•  Je ligt wakker over geld 
•  Je wilt ander werk gaan doen. Als ondernemer of in loondienst.

Hoe fijn is het dan als een ervaren ondernemer met je meedenkt? Of je praktisch verder helpt? 
De experts van Ondernemer Centraal doen dat graag! Woon je in Utrecht? Dan kun je hier 
gratis gebruik van maken.

Zo helpt Ondernemer Centraal jou verder:


