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Aan:       ZZP-MKB ondernemers en VVD leden 

Betreft: ZZP-MKB Factory, ideeën en wensen van ondernemers en 

netwerken 

Datum:  2 april 2020 om 20.00 uur 

Locatie:  restaurant FortVier Arnhem (wijk Schuytgraaf) 

 

Beste ondernemers en VVD leden, 

 

Heb jij goede ideeën voor ondernemend Nederland? Wil je meedenken met collega’s en 

waar moeten we ons sterk voor maken?  

Zo kunnen we samen de belangen van ondernemers lokaal, regionaal en landelijk 

ondersteunen en verder brengen. Want samen kom je verder!  

 

Wil je meedenken om ook voor de toekomst een solide fundament te leggen voor 

ondernemend Nederland of wil jij je inzetten voor het netwerk van ZZP’ers en MKB’ers en 

ondernemers, kom dan naar de ZZP-MKB Factory op 2 april. 

Iedereen is welkom, VVD is een open vereniging waarbij ook niet leden zeer welkom zijn.  

 

 Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a. 

• Fiscaliteit 

• Vestigingsklimaat 

• Economische ontwikkelingen in de regio 

• Maatschappelijke uitdagingen 

• Arbeidsmarkt & sociale zekerheid 

• Wet- en regelgeving 

• Onderwijs & kennis 

• Rol overheid 

 

Doel is om tijdens de thema avond een aantal onderwerpen te behandelen in een 

groepsdiscussie. En uiteraard om standpunten in te nemen en van elkaar te leren. Zo 

kunnen we een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van het ondernemerschap 

en de wet- en regelgeving beïnvloeden.  

Tot nu toe is het “teveel over ons maar zonder ons” en dat willen we veranderen.  

 

Ben je geïnteresseerd en heb je zin om op 2 april met gelijk gestemde ondernemers te 

discussiëren en jezelf en je collega’s verder te helpen door concrete voorstellen te 

bedenken, kom dan naar: 

www.FortVier.nl  

Laakoever 401, 6846 MX Arnhem (ten noorden van het Total tankstation).  

 

Aanvang programma 20.00 uur, inloop 19.30 uur.  

Deelname is gratis. 

De avond staat in de eerst plaats open voor ondernemers en natuurlijk VVD leden en 

verder iedereen die wil meepraten over ons ondernemerschap en nieuwe gedachten en 

relaties wil opdoen.  

 

We willen graag weten hoeveel mensen komen, dus laat weten of je komt. Aanmelden 

kan tot woensdag 1 april op dit adres re.benschop@gmail.com  

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Benschop  

Namens VVD en ZZP netwerk VVD met Arnhem en Hart van Gelderland.  

http://www.fortvier.nl/
mailto:re.benschop@gmail.com

