Welkom op
de Week van de Financiën
Programma

KENNISSESSIES
EERSTE BLOK

14.15 – 14.35 uur

ZAAL FLORIJN

ZAAL DUKAAT

Financieel Fit; meer grip op je eigen financiën

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Welke kan ik in mijn situatie inzetten?

Tijdig je facturen betaald krijgen van grote klanten

Snel online financiering regelen? Voor- en nadelen en risico’s
Ins en outs van online financieren

Wie is geschikt voor mijn financieringsvraag? Hoe pak ik dit aan?
Welke partijen zijn voor mij geschikt? Wat komt erbij kijken?

Spotcap

Credion

Tijdig signaleren van (financiële) problemen?

Groeien met crowdfunding

MKB Doorstart

Geldvoorelkaar.nl

Sneller toegang krijgen tot financiering door beter inzicht in uw
situatie
Inzicht in kredietwaardigheid (of financierbaarheid)

Betaalme.nu

Financieel Plein
Op het Financieel Plein bieden we u een doorlopend programma.

14.40 – 15.00 uur

Op de informatiemarkt komt u in contact met de KvK en

ZAAL GULDEN
Financieringsaanvraag succesvoller voorbereiden.

MKB-kredietcoach

overige partners.
E
 r is een speakerscorner waar u uw vragen kunt stellen

15.05 – 15.25 uur

Factoring of hoe sneller je facturen verzilveren
voor mkb

aan sprekers, de dagvoorzitter en andere ondernemers.

Boozt24

Een Business Angel als investeerder
Diligence

Regionale subsidiemogelijkheden en het onderbouwen van een
subsidieaanvraag
PNO consultants

D
 oe ook mee aan het Groot Ganzenbordspel Financiën,
hilarisch én leerzaam.

TWEEDE BLOK

16.00 – 16.20 uur

Sturen op cijfers
‘Hoe kan ik meepraten over mijn jaarrekening?’

Financieren van bedrijfsmiddelen met leasing
Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

NL Investeert

IMK Opleidingen

16.25 – 16.45 uur

16.50 – 17.10 uur

Fit voor financiering, over het financierbaar maken van uw
plannen

Sturen op cijfers
Cash is King, voldoende geld in kas

Kredietunies
Kredietverstrekking door ondernemers voor ondernemers

Houd fiscaal greep op de zaak

IMK Opleidingen

Samenwerkende kredietunies

MKB-kredietcoach

Sturen op cijfers
Praktisch begroten voor ondernemers

Subsidies en regelingen, welke mogelijkheden zijn er?

Wat is gestapelde financiering? Hoe werkt het?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Credion

Financiering tot € 250.000 om te starten of te groeien

‘In gesprek met….’

Qredits

dagvoorzitter Jacqueline Zuidweg en ondernemers

IMK Opleidingen

DERDE BLOK

dagvoorzitter

17.45 – 18.05 uur

Jacqueline Zuidweg

Factoring of hoe sneller je facturen
verzilveren voor ZZP
FreelanceFactoring

18.10 – 18.30 uur

De winst van een goede prijs
(over prijs en uurtarief)

Eerstestap.nl
24horeca.nl
Financiering door de bank voor ZZP
RvB advies en bedrijfsbegeleiding

Publimix
Kennissessies in het groene blok meer gericht
op ondernemers met personeel
Kennissessies in het lichtblauwe blok zijn voor
alle ondernemers
Kennissessies in het gele blok meer gericht
op de zzp’ers

18.35 – 18.55 uur

Wat je moet weten over crowdfunding
Symbid

