MELD JE AAN VOOR HET GRATIS
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA VOOR
HORECAONDERNEMERS IN ZEELAND!
De vrijetijdssector, en met
name horecaondernemers,
worden zwaar getroffen door de
coronamaatregelen. Dockwize
lanceert daarom een nieuwe editie
van het SOS programma, deze keer
speciaal voor de Zeeuwse horeca.
SOS staat voor snel ondernemers
support waarbij een team van
experts met de horecaondernemer
aan de slag gaat om niet alleen de
crisis te overleven, maar er ook
sterker uit te komen.

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.

Ook voor acute hulp
Het programma is geschikt voor zowel
horecaondernemers die nú op zoek zijn
naar (acute) ondersteuning om te zorgen
dat ze het hoofd boven water kunnen
houden, als ondernemers die willen werken
aan de toekomstbestendigheid van hun
horecaonderneming. Voor deze editie werkt
Dockwize samen met Koninklijke Horeca
Nederland (KHN). >>

Na aanmelding

Waar

Het SOS programma start met een intake en
snel daarna ga je in online sessies met 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.

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 3 december starten,
maar de exacte startdatum voor jouw traject
bespreek je tijdens de intake.
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MS Teams
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• Centrale vraag ontwikkelen
• Eerste ideeënbedenken
• (Groepsessie): nieuwe perspectieven
ontwikkelen
• Selectie en weging ideeën
• Actieplan korte termijn
• Actieplan langere termijn

• Flexibel in te vullen

Intake
Liquiditeitsoverzicht 2020-2021
Business Model Canvas
Producten, markten, klanten
Ondernemer en team
Samenvatting

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

MELD JE AAN!

Het SOS programma van Dockwize is mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland, ZLM Verzekeringen,
de Zeeuwse Verzekeringen, Impuls Zeeland en Rabobank.

