
NIET GOED LEESBAAR? BEKIJK DEZE MAIL IN JE BROWSER.

NIEUWSBRIEF - 10 2019

Beste lezer,

Dit keer in de nieuwsbrief geen babyfoto van mijn kleindochter Raisa.
Wat een lieve reacties kwamen er binnen. Zoveel lezers van de ZIJ &
ZIGZAG nieuwsbrief heb ik denk ik niet eerder gehad. Mooie dingen
delen met elkaar verbindt en ja baby’s en puppy’s daar kan bijna niets
tegenop. Vorige week was er weer zo’n dag dat het kantoor ZIJ &
ZIGZAG van beneden tot boven vol zat met ondernemende mensen.
Daar word ik toch ook echt blij van. Acht onderneemsters die het
traject ZIJ Durft! volgen, werden de hele dag aan het werk gezet om
hun businessplan helder en concreet op papier te zetten. Best wel veel
geluid door die hoge vrouwenstemmen. Andere onderneemsters op de
eerste verdieping verstopten zich daarom een beetje in hun eigen
werkkantoor om hun eigen ding te doen. In januari start er een nieuwe
groep met het Jij Durft programma. Dit keer voor zowel mannen als
vrouwen die lef hebben zichzelf een spiegel voor te houden en
daarmee aan de slag gaan. Lees er meer over verder in deze
nieuwsbrief. De eerste groep van Zij Durft heeft inmiddels het eerste
business retreat programma op Sardinië meegemaakt. Een bijzondere
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belevenis en avontuur was dit toch wel voor mij en voor de andere
deelnemers.

Studenten van de HZ, die de innovatievoucher hebben gewonnen,
vergaderen hier wekelijks over hun student company C-Clear. Een
nieuwe huurster kwam nog even langs om haar nieuwe folder te
bespreken en afspraken te maken over haar intrek bij ZIJ & ZIGZAG.
Een andere nieuwe huurder, Mariëlle de Graaf uit Halsteren, had drie
weken geleden ook al besloten om ook een werkkantoor te huren in
Vlissingen. Ze zit dan dicht bij haar klanten die wonen op Walcheren
en ze kan meteen haar netwerk vergroten. Nou dat netwerk wordt
steeds groter en het kantoor steeds voller. Tijdens de
vrijdagmiddagborrel van 4 oktober was het weer gezellig druk. Veel
reuring dus en dat is waar het allemaal om begonnen is, zo’n 1,5 jaar
geleden. Ik kreeg deze week felicitaties via LinkedIn met mijn 10 jarig
jubileum bij de stichting ZIGZAG. Oeps wat vliegt de tijd. Al 10 jaar
stimuleren, inspireren, aanjagen en vernieuwende initiatieven
financieel ondersteunen. Alles om de economische groei van de BV



Zeeland te bevorderen. Ik hoop er natuurlijk nog jaren mee door te
kunnen gaan. Dus laat maar komen die nieuwe initiatieven van
ondernemend Zeeland.
 

Met vriendelijke groet,

Elly Hilgers, coördinator Stichting ZigZag

Agenda

1 november 2019: maandelijkse vrijdagmiddag
netwerkborrel in het kantoor ZIJ & ZIGZAG. 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Kosten: geen

21 november: verbeter je



zichtbaarheid/fotograferen met je smartphone
Mieke Wijnen heeft voor haar workshop op 24

oktober een aantal mensen moeten teleurstellen
omdat de groep vol was. Een nieuwe mogelijkheid

om deel te nemen is er op 21 november. 
Locatie: kantoor ZIJ & ZIGZAG

Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Kosten: € 45,-- excl. btw

Aanmelden: miekewijnenfotografie@gmail.com

STICHTING ZIGZAG

De Stichting ZigZag (Stichting Zeeuwse Innovatie
Groep / Zeeuwse Aanjaag Groep) is een

onafhankelijke particuliere organisatie zonder
winstoogmerk.

ZIGZAGFONDS.NL

http://zigzagfonds.nl/
mailto:miekewijnenfotografie@gmail.com


Nieuwe onderneemster bij ZIJ & ZIGZAG



Mariëlle de Graaf heeft per 1 september een kantoor bij ZIJ &
ZIGZAG. Ze is bedrijfspsycholoog, haar bedrijf heet Passion4work en
bestaat 12,5 jaar met vooral het werkgebied in West Brabant. Ze richt

zich op persoonlijke ontwikkeling (loopbaan, ontslag en ziekte) en
teamontwikkeling. Creativiteit loopt als rode draad door haar werkwijze
met opdrachtgevers/klanten. Een mooi voorbeeld van haar aanpak is

om een timmerman, die op zoek is naar werk,  zijn cv te laten
verwerken in een houten frame. Het leverde meteen reacties op uit het

ZIGZAG-netwerk. Mariëlle is positief verrast om nu ook in een
omgeving te werken waar veel vrouwelijke ondernemers bij elkaar
komen. Een klein stapje buiten haar eigen comfortzone, omdat ze



meestal ‘gemengde’ netwerken opzoekt. Met haar eigen
netwerk,  kennis en ervaring dus een mooie win-win situatie voor haar

en voor ZIJ & ZIGZAG. www.passion4work.nl

Nadine van Nieuwenhuijzen is de andere nieuwe huurder bij ZIJ &
ZIGZAG. Zij besloot 1,5 jaar geleden te stoppen als juf op een

basisschool en zich vooral te richten op ouders en kinderen met
vragen over hoe makkelijker en efficiënter te leren. Omdat Nadine haar

bedrijf en de zorg voor haar gezin niet te veel door elkaar wil laten
lopen, is ze op zoek gegaan naar een sfeervolle en goed bereikbare
werklocatie. Per 1 november zal Nadine voor 1 dag in de week een

kantoor gebruiken bij Zij & ZIGZAG. Ook zal ze vooral in de avonduren
haar workshop ”Ik leer leren” geven in de centrale ontmoetingsruimte
in ons kantoor. Veel succes Nadine met de verdere doorstart van je

praktijk. www.hartleren.nl
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Kosteloos flexwerken

Onderneemsters die niet of nog niet op zoek zijn naar een eigen
kantoor, komen ook regelmatig langs bij ZIJ & ZIGZAG. Er is altijd plek
om ergens te zitten en ook meteen wat te sparren met anderen die in
huis zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom

tussen 9.00 en 17.00 uur. Zo stapte ook Marlies Lampert binnen bij ZIJ
& ZIGZAG. Ze had van een vaste huurster al wat vaker iets over het
kantoor gehoord. Marlies heeft als senior adviseur communicatie bij
o.a. de Veiligheidsregio Zeeland gewerkt,  in 2014 besloot ze een

eigen bureau te starten op het gebied van crisiscommunicatie en zich
ook te richten op persoonlijke coaching onder de naam “Grip op jezelf”.
De deur staat open Marlies, want alleen is maar alleen, dus tot gauw!



ZIJ EN ZIGZAG

Ambitieus en vol innovatieve ideeën? Vraag de
ZIGZAG subsidie aan voor Zeeuwse vrouwelijke

ondernemers!

SUBSIDIE AANVRAGEN

http://zigzagfonds.nl/


Studenten bij ZIJ & ZIGZAG

De samenwerking tussen studenten en onderneemsters bij ZIJ &
ZIGZAG groeit. Vier studenten van de opleiding Communicatie van de

HZ helpen Pauline Geluk bij het marketingconcept van haar
kindercoach praktijk. Er is o.a. een hele dag gebrainstormd over de

doelgroep met als resultaat twee moodboards en bijbehorende
communicatiemiddelen.



Sanne van IJsseldijk studeert Commerciële Economie aan de HZ en
zij werkt voor een half jaar voor drie onderneemsters bij ZIJ & ZIGZAG.

Sanne ondersteunt o.a. Inge de Kok van Balance Work met de
ontwikkeling en profilering van een nieuw platform Fitte Zeeuwen. 

En dan de student company C-Clear. Zij wonnen op 25 september de
prijs voor de beste en meest innovatieve student company van de HZ
binnen het project Jong Ondernemen. Ze zijn gestart met het verder

ontwikkelen van een statische folie en coating om brildragers die in de
regen lopen goed zicht te laten behouden. Ze ontvingen van ZIGZAG

een voucher van € 500,-- om verder onderzoek te doen en hun idee op
de markt te brengen. De studenten vergaderen wekelijks bij ZIJ &

ZIGZAG.



Leer- en ontwikkelprogramma Jij Durft!

Ondernemers en onderneemsters met lef, met ambities en soms ook
onzekerheden, kunnen deelnemen aan het leer- en

ontwikkelprogramma Jij Durft!  Het programma is gebaseerd op het
zgn. Human Being Management (HBM)- principe. Je wordt uitgedaagd

het beste uit jezelf te halen, mogelijk onbekende talenten te
ontwikkelen, dingen te doen die bij je passen en dingen te laten die

niet bij je passen. Je leert los te laten, te ontspannen en te reflecteren.
Tijdens het traject leer je dat er meer beslisruimte is in wat je wel of

niet wil of kunt. 

Dat je als ondernemer hard moet werken is vaak niet het probleem.
Werken of ondernemen vanuit aangepast of aangeleerd gedrag kan op
den duur een slijtageslag worden met mogelijk stress en burn-out tot

gevolg. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. 



Maandelijks kom je 1 of 2 keer bij elkaar en/of krijg je persoonlijke
coaching en intervisie. Het traject is geschikt voor starters als ook  voor

ondernemers die al langer een bedrijf runnen en gegroeid zijn. De
groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Het programma start op 10 januari 2020 en wordt gefaciliteerd vanuit
het kantoor ZIJ & ZIGZAG.

Voor meer informatie over verdere inhoud en deelnamekosten kan
contact worden opgenomen met Anniek

Risseeuw, anniek.risseeuw@lifeact.nl, 06-
14168733, https://www.lifeact.nl/jij-durft/

Wie (flex)werken er regelmatig in het ZIJ &

ZIGZAG-kantoor?

https://www.lifeact.nl/jij-durft/


Vind je het werken vanuit huis niet meer bij je passen en/of wil je
stappen maken om te groeien met je bedrijf, kom dan eens praten en
kijken naar de mogelijkheden van een werkruimte in het kantoor van
ZIJ & ZIGZAG in Vlissingen. We hebben kantoorplekken vanaf 18m2,
te huur op flexibele basis vanaf minimaal 6 maanden en vanaf 1 dag

per week. 
 

Voor meer informatie:
info@zigzagfonds.nl of bel met Elly Hilgers 06-54768239

Kijk ook op de website: www.zij-en-zigzag.nl

Atyna Janse, intermediair voor detachering enz., http://atynawerkt.nl

Anita Bergman, coachpraktijk Zie je Zelf, http://ziejezelf.net

Hennie Bos en Gooitske Bersee, 

begeleiding bij re-integratie, www.lentewerk.nl

Anniek Risseeuw, consultant, http://www.lifeact.nl

Jacqueline Oude Hesselink, https://www.digiconsulentzeeland.nl

Brigitte Hendrikse, www.in-practiz.nl

Monika Tramper, MT Advies, https://www.linkedin.com/in/monikatramper/

Linda de Kam, De StudieDokter: https://www.studiedokter.nl

Suzanne de Kanter + Monique Caminada-Kolkman: www.hestiahomemanagement.com

Marloes Hendrikx: https://www.zorgplezier.nl

Leida Franse: https://www.amaril-mediation.nl

Lianka Vermeulen: To Assist, https://www.toassistgrenzelozedienstverlening.nl/

Monique van de Ketterij: www.workinzeeland.nl

Inge de Kok: Balance Work, https://www.linkedin.com/in/inge-de-kok-1a898917b/

Gwendolyn Pieters: http://pietersfotografie.nl/

Adinda van der Linden: https://bltax.nl/

Marja van Noort: https://www.marjavannoort.nl/

Anne Loosveld: https://about.me/anneloosveld_eigentoon

Mieke Wijnen: https://miekewijnenfotografie.nl/

Anita Stoutjesdijk: https://zieso.nl/

Nel Verhoeven: https://www.onderzoeksconsultant.nl/

Antoinet Aernoudts: Kinesiologie
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Pauline Geluk: https://www.gelukinjekind.nl/

Mieke Janssen: http://www.safari-coaching.nl/

Yvette Wissekerke: https://inzetsameninregie.nl/

Mariëlle de Graaf-Govaerts: https://www.passion4work.nl

   

Stichting ZigZag

Stichting ZigZag Edisonweg 8A
Vlissingen, Zeeland 4382 NW
Netherlands

 Contactpersoon

Elly Hilgers
+31654768239
info@zigzagfonds.nl
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