f

Colofon
Eigen Bedrilf, iaargang Í, nr.3 2o1o
Eigen Bedrilf is een tweemaandeliiks
magazine van de Kamer van Koophandel
voor ondernemers.

> Martine Floor-Bron,
MBee Communicatie
en Advies, Wekerom

> Gerdien Bruntink,

SoIliciteer.info, Doetinchem

Communicatie en Advies.

Bruntink wit dat het karakter van de sotLicitant behouden btijft in zijn of haar sollicitatiebrief of cv. Ze werkt a[ samen met UWV
en gaat zich nu richten op de bedrijfsmarkt.

In eerste instantie wilde

"Ool< daar bestaat

ze teksten schrijven voor

een behoefte om
fê \^/êfên hnê iê

Floor-Bron startte in
2oo8 met MBee

brochures, flyers en maiLings. Toen ze
haar eerste webtekst schreef, was ze 'om'.

"l k volgde direct aanvullende cursussen
op dat gebied en lever nu teksten voor
een aantal websites. Nooit eedacht dat
dit balLetje zo zou rollen."
www.mbee.nl

> Saskia Plantinga, Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg, Arnhem
Ptantinga is uitvaartverzorger van beroep
en ze wil van het begin tot het eind de
nabestaanden ondersteunen. "lkvind voor-

ipzolf hpt hoqt
nrê<ênIêêrl \/nnr
een nieuwe baan."

> Margo Eggermont,
De Val<antie-assistent,
Íegio Velp/Arnhem
Margo Eggermont (62) ging in zooT met
vervroegd pensioen, maar ze witde weI iets

landelii ke advertenties
Sates & marketing director Fred van
Getcier Senior accountmanagement Fred van
Ligier. Ff ed Staman Accountmanagement
Kim Rikken, Erik-lan 5anders Sales support
Erik va: :eiienhorst (beL voor advertentiemogei:{:ecen met o35 689 99 06)

Lithognfie
Veronica L':-o. -i:,'ersum

Samen met haar echtgenoot regeLt ze atles

DÍukvrerk-bêgêteidin g
HIifrIOl0fr,I. -J Z€:

namelijk ook nazorg, in diverse vormen."

zezoÍgen dat er boodschappen in huis zijn.
"We gaan niet in iemands huis wonen',
maar we zorgen wel dat alles goed ver-

> Jan de Bes, RheBes Management

zorgd wordt." Omdat uit het hele land aan-

Support, Rheden

vragen kwamen, heeft de Vakantie-assistent

Sinds 1993 is De Bes actief op het gebied

een'dochter' gekregen : wwwaardi gebu ur.nl.

van arbeidsvoorwaarden met een accent op

Een betrouwbare en landelijke site voor

beLonin gsvraagstukken.

hand- en spandiensten tijdens val<anties.

Hii ontwerpt en implementeert al enige jaren

www.vakantie-assistent.nl

generieke functiehuizen,

> Geert-lan Smolders,

waarbij taken en functies

Aquaplanning, Nijmegen

binnen een organisatie

Smolders startte vorig jaar. als eerste in
Nederland, met RYA-erkende vaartessen

DÍukwêrk
Habo DaCosia.\,'i:ier
Abonnementen/afmelden
Wilt u Eigen Sedrijf niet onfvangen, dan kunt

-zicr a'*e

den op: www.\ul.nl e ge'bed'.''.

ln verband met mogelijke wijzigingen en

eventuele zetfouten kunnen geen rechten
worden ontleend aan de in deze uiteave
vermelde prijzen en gegevens.

A

Niets uit deze uitgave nag op welke wijze
don ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever en andere auteursrechthebbenden.

H|}
PRINT

.A

voor snelte motorboten. De

www.rhebes.nl

weretdwijd bekend om de praktijkgerichte
trainingen. "Driel<wart

> Daan Degen, WijnWagentje.n[,
N iimegen / Padova-ltalië

van onze lestijd

Als freelance copywriter besloot Degen,

het water. Dit is een
groot verschil met het

\

vottedig theoretisch

Rêgionale AdYêÍtenties
MEA Media
Hans van Raaij
f. o3r 436 64 68
Ê: hans@meamedia.nl
W: www.meamedia.nI

via internet ltaLiaanse wijnen te gaan
verkopen. Degen en de architect wonen
beiden parttime in ltalië. "We zijn zelf
gek op wijn. Ons motto is dan ook:
lekkere wiin voor leukere priizen."
www.wiinwagentje.n I

www.kvk.nl

RYA

is de

Britse Royal Yachting Association en staat

brengen we door op

klein vaarbewijs."

www.aquaplanning.org
Uw verhoal op deze pagina? Go dan noar
www. kvk. n I / i n beweg i n g.

Mixed Sources

FSC

even wat werk, maar het
levert vervolgens veeI efficiencywinst op."

samen met een freelance architect,
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HoofdÍêdacteur Annemarie Veen
Managing editor Matthijs Rijlaarsdam
BureauÍedactie Krista Haneveld, Wieke
Ringeling, Mieke Wobben Artdirector Evelien
Dijksman Vormgeving Pleuni Hooghiemstra,
Doriene Koot, ChaÍlotte Kreukniet
Traffic en productie Saskia van den Akker,
Cees de Bock, EllV Dee, Robert-Jan l(ok
Uítgever Slmone Schothorst
Creative directoÍ Rupert van Woerkom

doen. Zo ontstond De Vakantie-assistent.
bij mensen thuis als zij op vakantie zijn. Verzorging van de l<at, tuin, planten en post of

zijn vastgelegd. "Het is

Concêpt en Íealisatie
Hemets Publishers
Postbus 369, 12oo AJ Hilversum
T o35 689 99 oo
W: www.hemels.com

Áan dít nummeÍ wêÍkten veÍdêÍ mêê
Natasja van Eck, Suus van 6effen, Peter
van_derHorst, lnge Meijer, Bonnie Parren,
JOy 5rOnmans

www.solliciteer.info

lichting erg belangriik. De begeleiding
stopt dan ook niet na de uitvaart. ll< bied
www.abreptus.nl

Kamer van Koophandel
Hoofd uitgeverij KvK Nederland Ina van
Beemdelust Hoofdredactie Jan Portegijs
Landeliike redactie Weifang Fu,
Charlotte de Meiiere. Alexander Roos
Redactieadres info@eigenbed rijf.kvk.nt

KvK CentÍaa1 GeldeÍland
Postbus 9292,
68oo KZ Arnhem
T 026 353 88 35
E: gelderland@kvk.nl
W: wwwkvk.nt/centraalgelderLand
Regionale redactíe
ChantaL Gerritsen
026 353 89 98
E:
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