
Ondernemend Zeeland heeft het zwaar. 
De horeca is gesloten, de winkelstraten 
zijn leeg en het is onduidelijk wanneer 
de provincie weer toeristen kan 
ontvangen. En de 1,5 meter economie, 
hoe past de Zeeuwse ondernemer 
dit toe? Om Zeeuwse ondernemers 
te helpen het hoofd boven water 
te houden heeft Dockwize het SOS 
programma ontwikkeld.

Tijdens dit intensieve begeleidingstraject 
gaat een team van experts met de 
ondernemer aan de slag om niet alleen 
de crisis te overleven, maar er ook sterker 
uit te komen. Ook provincie Zeeland roept 
ondernemers op gebruik te maken van het 
programma.    
 
Waarom zou je nu deelnemen 
aan het programma?  
Dit is het moment om actie te ondernemen 

en kritisch naar je bedrijf te kijken. Hoe zorg 
je dat jij bent voorbereid op een wereld na 
de crisis? Daarmee gaan we aan de slag 
tijdens SOS programma van Dockwize. Aan 
dit programma zijn geen kosten verbonden. 
Het enige wat we van je vragen, is je tijd 
en wil om kritisch naar je onderneming te 
kijken en je koers te durven wijzigen.  
 
Wat houdt het SOS 
programma in? 
Het SOS programma van Dockwize is 
een intensief programma waarin jij 
als ondernemer individueel wordt 
begeleid door een team van experts. 
Zij geven je in korte tijd inzicht in je 
huidige situatie, financiële mogelijkheden, 
geven je concrete handvatten en ideeën om 
de schade te beperken en bouwen samen 
met jou aan een positieve toekomst door 
middel van een concreet actieplan. >>  

MELD JE AAN VOOR HET GRATIS 
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA 
VOOR ONDERNEMERS IN ZEELAND! 

Houd je hoofd boven water als 
ondernemer! Tijdens én na de 
crisis. Check dockwize.nl/sos



HEB JIJ DE SOS CHECK AL GEDAAN?
Hoe staan de zaken er bij jou voor? Staat het water je aan de lippen of zing je het 
nog wel even uit? En hoe lang nog? Doe de SOS check op dockwize.nl/sos om 
jouw situatie in kaart te brengen en ontvang gelijk een aantal praktische tips. 

Koers programma

MELD JE AAN!

Na aanmelding 
Het SOS programma start met een intake 
en snel daarna ga je in online sessies met 
4 andere ondernemers aan de slag met 
een grondige analyse en creëer je nieuwe 
perspectieven voor jouw bedrijf. Sommige 
onderdelen van het programma zijn 
individueel. Je wordt begeleid door zowel 
een financieel expert als een ervaren 
business coach, waarmee je toewerkt naar 
een toekomstbestendig actieplan. Tijdens 
en na het programma kun je nog een 
maand lang gebruikmaken van wekelijks 
sparren met jouw business coach.    

Waar   
Deelname aan het SOS programma 
is kosteloos en vindt volledig online plaats. 
Het programma bestaat uit video’s, online 
coaching en intervisiemomenten binnen 
een veilige online leeromgeving.   
 
Wanneer  
Het programma zal vanaf week 18 starten, 
maar de exacte startdatum voor jouw traject 
bespreek je tijdens de intake. 

Houd je hoofd boven water als ondernemer! 
Tijdens én na de crisis. Check dockwize.nl/sos
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Het SOS programma van Dockwize is mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland, ZLM Verzekeringen, de 
Zeeuwse Verzekeringen, Impuls Zeeland en Rabobank.

Heb jij in deze crisis zicht
op de toekomst van jouw
bedrijf? DOE DE CHECK

hhttps://www.dockwize.nl/sos/sos-check
https://www.dockwize.nl/sos/sos-check

