
Kennis en ervaring
 

Of het nou om een ondernemersplan, marketing, 

productontwikkeling of bankzaken gaat, de adviseurs 

van Ondernemersklankbord helpen u en zorgen voor 

optimale begeleiding. Zonder op de stoel van de 

ondernemer te gaan zitten. Want u bent en blijft degene 

die beslist. De adviseurs van Ondernemersklankbord 

zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en 

branches en kennen als geen ander het klappen van de 

zweep van het ondernemerschap. 

Minimale donatie
 

Ondernemers moeten op de kleintjes letten. Daar 

houdt Ondernemersklankbord volop rekening mee. De 

adviseurs van Ondernemersklankbord stellen vrijwillig 

hun expertise aan u als ondernemer ter beschikking. 

Ondernemersklankbord is een stichting en heeft geen 

winstoogmerk. Er wordt alleen een donatie van € 150,- 

gevraagd ter dekking van de kosten. Daarvoor kunt u 

zes maanden lang met een adviseur klankborden

Als ondernemer moet u voortdurend keuzes maken. Dat is niet altijd even makkelijk. Daar 

zou u misschien best advies bij kunnen gebruiken van een ervaren ondernemer. Stichting 

Ondernemersklankbord kan u helpen. De adviseurs van Ondernemersklankbord hebben hun 

sporen als ondernemer of specialist in het bedrijfsleven verdiend en fungeren met hun kennis 

en ervaring als klankbord en sparringpartner.

Hulp bij ondernemen?



Hoe werkt het?

Ondernemers die zich melden bij Ondernemersklankbord 

krijgen een adviseur toegewezen. Daarmee wordt een 

intakegesprek gepland en wordt er gekeken wat de 

ondernemersvraag is. Veelal zijn de adviseurs bezig met het 

helpen van het proces, het geven van tips, aan het denken 

zetten van de ondernemer, het verbinden van de juiste 

organisaties/mensen die de ondernemers nodig hebben.

Directeur Oddessey Solutions, Clifford Francis: ”Ik sta 

alleen aan het roer en vind het fi jn 

dat mijn OKB-adviseur meekijkt 

voor een extra check. Hij is een 

klankbord, heeft mij geleerd vanuit 

de klant te denken en hij helpt me 

over mijn koude-acquisitie-angst 

heen. Dankzij het traject met 

Stichting Ondernemersklankbord 

ben ik zelfverzekerder geworden.”
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