
Vanaf 7 april: elke dinsdag van 13.00 – 17.00 uur 
RABOBANK START MET INLOOP VOOR FINANCIEEL ADVIES OP ONDERNEMERSPLEIN 

 
Ondernemersplein  Lelystad en Rabobank Flevoland bieden als gezamenlijke partners vanaf 
april 2015 een inloopspreekuur aan voor ondernemers die graag financieel advies willen.  
 
Het spreekuur is bedoeld voor zowel startende ondernemers, voor ondernemers met groeiplannen als 
voor gevestigde ondernemers die willen switchen naar een geheel andere ‘tak van sport’. Het 
inloopspreekuur vindt plaats elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in het Ondernemersplein, 
vooralsnog voor de duur van 3 maanden: april, mei, juni 2015.  
 
Het eerste inloopspreekuur is dinsdag 7 april. Het spreekuur wordt bemenst door bedrijvenadviseurs 
van de Rabobank. Na afloop van de pilotfase, zullen Rabobank en gemeente Lelystad de 
samenwerking evalueren. Als partner van het Ondernemersplein Lelystad kunnen ook andere 
financiële dienstverleners in goed overleg tot afspraken komen voor gebruik van het 
Ondernemersplein voor hun activiteiten. Gezamenlijk maken zij het Ondernemersplein tot een 
ontmoetingsplaats, een kennis- en informatiecentrum voor en door ondernemers.  
 
Partner worden 
Partner worden van het Ondernemersplein is heel makkelijk en kosteloos. Op de website van het 
Ondernemersplein Lelystad staat daarvoor een aanmeldformulier. Het enige wat moet gebeuren is: 
invullen en terugsturen. Partners van het Ondernemersplein delen hun inhoudelijke kennis en 
expertise met elkaar en zijn bereid tot coaching van medeondernemers.  
 
Door hun gezamenlijke inzet groeit het Ondernemersplein uit tot een bruisende –zowel fysieke als 
virtuele - plek vol workshops, events, spreekuren en allerlei andere activiteiten. Enige voorwaarde 
voor het partnerschap is dat deze  zijn/haar bedrijfsactiviteiten  of -diensten heeft of uitvoert in 
Lelystad c.q. de regio Flevoland. Elke partner die zich registreert, ontvangt automatisch de digitale 
nieuwsbrief van het Ondernemersplein en wordt van alle activiteiten op het Ondernemersplein op de 
hoogte gehouden. 
 
Registratie 
Reeds geregistreerde partners van het Ondernemersplein Lelystad o.a.: Bedrijfskring Lelystad, 
Flevolandse Zakenvrouwen, NV Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), 
Ondernemerscoöperatie Larserpoort, Advocatenkantoor Okkerse&Schop, Zelfstandigenloket 
Flevoland, Stichting MKB Doorstart, Zuidweg & partners, Werkbedrijf Lelystad, Werkgeverservicepunt 
UWV, Instituut Midden- en Kleinbedrijf, ZZP Flevoland, Stichting Ondernemersklankbord, Rabobank 
Flevoland en vele andere.   
 

 

http://www.lelystad.nl/ondernemersplein

