ROZ

ondernemersadvies

Vestigingen

Overige locaties

Ondernemerscentrum H164

Gemeentehuis Berkelland

Enschedesestraat 164

Marktstraat 1

7552 CL Hengelo

7271 AX Borculo

074 241 5100
info@rozgroep.nl

Gemeentehuis Bronckhorst

www.rozgroep.nl

Raadhuisstraat 20

Maandag van 09.00 – 21.00 uur,

7255 BN Hengelo (Gld)

dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur

Gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 2

Adviespunt voor Ondernemen
Loopbaanplein
Oost Achterhoek
Burg. Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

7571 CD Oldenzaal
Kijk op de website voor onze
aanwezigheid op de vestigingen
en overige locaties.

Werkplein Twente
locatie Enschede
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Werkplein Twente
locatie Almelo
Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo

partner in ondernemen

partner in ondernemen

Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw
onderneming? Dan bent u bij het ROZ (Regionale Organisatie

Volg ons ook op Facebook en Twitter.
Wij houden u graag op de hoogte van het laatste

Zelfstandigen) aan het goede adres. Met onze uitgebreide

ondernemersnieuws, bijeenkomsten en trainingen.

dienstverlening zijn wij het adviespunt voor ondernemers en

Ga naar facebook.com/rozgroep en twitter.com/rozgroep.

ZZP’ers in Twente en de Achterhoek. Het ROZ is er voor u met:

> Advies en begeleiding

> Administratie

> Schuldhulpverlening

Met praktijkgerichte adviezen en individuele gesprekken begeleidt het ROZ u

Op zoek naar ondersteuning bij uw administratie?

Het ROZ biedt gespecialiseerde schuldhulpverlening

bij succesvol zakendoen. Een team van deskundige en betrokken adviseurs

Oostwerk administratief bedrijf kan de administratie voor

wanneer uw onderneming in ernstige financiële proble-

staat voor u klaar. Uw plan en ondernemersvaardigheden staan centraal.

u verzorgen. Ook kunt u bij Oostwerk terecht voor advies

men verkeert. Onze adviseurs adviseren en begeleiden u

De adviseur denkt met u mee en wijst u de weg naar oplossingen passend

en tips hoe u uw administratie bij kunt houden.

bij het afwikkelen van uw schulden. Wij helpen u de oor-

bij uw (bedrijfs)situatie. U kunt als ondernemer of ZZP’er altijd een beroep op

Meer informatie en de contactgegevens vindt u op

zaken in kaart te brengen, proberen regelingen te treffen

ons doen.

www.oostwerk.nl.

met uw schuldeisers en een faillissement te voorkomen.
Samen met u zoeken wij naar oplossingen.

> Coaching

> Bedrijfskredieten

Het ROZ beschikt over een netwerk van ervaren (oud) ondernemers die u als

Het ROZ heeft verschillende mogelijkheden om u een

> Meer weten?

ondernemer kunnen coachen. Zij denken vanuit de ondernemerspraktijk met

bedrijfskrediet (Bbz) te verstrekken. Bijvoorbeeld wan-

Voor informatie en advies of het maken van een afspraak

u mee. Wanneer u tegen specifieke ondernemersvraagstukken aan loopt,

neer u extra financiering voor uw onderneming nodig

kunt u bellen met (074) 241 5100 of mailen naar

kunnen wij u in contact brengen met een coach. Alle coaches beschikken

heeft. Wanneer wij zelf geen bedrijfskrediet kunnen ver-

info@rozgroep.nl. Meer informatie vindt u ook op onze

over hun eigen specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van marketing,

strekken, hebben wij goede contacten met banken om

website www.rozgroep.nl. Of vraag naar de folders en

financiën of netwerken.

hierin voor u te bemiddelen.

flyers over trainingen, administratie en schuldhulpverlening.

> Trainingen en netwerken

> Tijdelijke inkomensondersteuning

Het hele jaar door organiseert het ROZ verschillende trainingen voor onder-

Als ZZP’er of ondernemer is het mogelijk dat u met uw

nemers en ZZP’ers. Wij hebben een veelzijdig aanbod op het gebied van

bedrijf tijdelijk niet voldoende in uw inkomen kunt voor-

financiën & administratie, succesvol verkopen, social media & internetmar-

zien. Het ROZ bekijkt of u in aanmerking komt voor een

keting en belastingen & verzekeringen. U kunt kennis opdoen, opfrissen

tijdelijke aanvulling op uw inkomen (Bbz).

en vergroten, gemaakte plannen toetsen aan de praktijk en netwerken met
andere ondernemers. Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar netwerkbijeenkomsten met interessante sprekers en volop de gelegenheid om
te sparren met collega-ondernemers.

