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Speeddate
Tijdens de speeddate ga je jouw plan kort bespreken 
met ondernemers uit de regio. Dat gesprek helpt je 
om jouw bedrijf succesvol te laten zijn. Het is van 
groot belang het gesprek goed voor te bereiden. 

Tijdens de speeddate kun je op 
school één op één serieus met 
ondernemers praten om hun 
ideeën over jouw plannen te horen. 

De ondernemers die je zult 
spreken kunnen je hele handige 
tips geven. Zoals; “kijk eens hoe 
andere bedrijven het in jouw 
branche doen” of “ga folders 
uitdelen”. Of “zorg voor reclame 
op plekken waar mensen komen die 
je wilt bereiken”. 

Hoe beter jij jouw plan goed en snel 
weet te vertellen, des te nuttiger zullen 
de tips zijn. Wees dus heel bewust 
met je plan bezig, weet waar je het 
over hebt en zorg dat je alle zaken die 
er mee te maken hebben goed hebt 
onderzocht.

De ondernemers die je treft zijn heel 
ervaren dus zorg dat je zelf goed over 
je plan hebt nagedacht en kort maar 
krachtig kunt vertellen waarom het plan 
zo goed is. Dat zullen ze waarderen.

Bedenk dat je slechts 10 minuten hebt.
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Dates
Speeddating is een moderne vorm van het 
hebben of maken van afspraken met een 
mogelijke partner.  Bij het speeddaten tussen 
ondernemers gaat het om zakenpartners te vinden.

Hoewel het een hele mooie 
uitkomst van jouw speeddate kan 
zijn dat de ervaren ondernemer 
jou gaat helpen bij jouw bedrijf, 
draait het vooral om het 
krijgen van een goed advies. De 
deskundige is dus meestal alleen 
tijdens het gesprek een partner.

Dat neemt niet weg dat het heel 
verstandig is dat je zelf op zoek 
gaat naar partners. Kijk eens in 
je eigen omgeving of je mensen 
kent die een eigen bedrijf hebben, 
werken bij de bank of een andere 
organisatie die je van dienst kan 
zijn. 

Net als bij de speeddate geldt ook 
hier dat de kans om zakenpartners 

te worden sterk afhangt van een 
gedegen voorbereiding. Weet 
wie je waarom zoekt. Wil je een 
bankier of notaris, zoek je een 
eigenaar van kledingwinkels of een 
fabrikant van contactlenzen. Wat 
heb jij een mogelijke partner te 
bieden? 

Neem je logboek en 
ondernemersplan mee naar de 
speeddate of een ontmoeting met 
een zelf gezochte zakenpartner. 
Je kunt je partner dan deze 

documenten laten inzien zodat 
je een goed en betrouwbaar 
beeld van jezelf en je 
onderneming kunt geven. 

De partner zal meer vertrouwen 
in je bedrijf hebben als je kunt 
laten zien met behulp van je 
spullen dat je er goed over hebt 
nagedacht.
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Daten
Alle dates gaan jouw plan checken op 
vindingrijkheid, creativiteit, marktonderzoek 
en PR-waarde.  Bedenk dat iedere tip van 
een ervaringsdeskundige goud waard is. 

Tijdens de speedate komen 
verschillende ondernemers op school. 

Je dient je voor een gesprek in te 
tekenen. Je zult vervolgens van school 

vernemen wanneer en met welke 
ondernemer je bent ingedeeld.

 Tijdens het gesprek ga je het 
bedrijfsplan bespreken, kun je vragen 

stellen over ondernemen en advies, tips 
en eventueel hulp vragen.

Om je goed voor te bereiden op 
de speeddate dien je een korte 

presentatie te maken en te oefenen 
over jouw bedrijf, goede doel en wat 

je gaat doen voor dit goede doel.                                                                                                                 
Deze presentatie mag maximaal 3 van 

de totale 10 minuten duren.                                                                                                            

Daarnaast wordt er verwacht dat 
je minimaal drie goede vragen 

over ondernemen hebt gemaakt.                                                                                                                             
Schrijf de vragen op en neem ze mee.

Naar aanleiding van je presentatie zal 
de ondernemer enkele vragen stellen.  

Vervolgens ga je zelf vragen stellen.                    
                                                                                           

Maak tijdens de date aantekeningen, 
dan vergeet je de antwoorden van de 

ondernemers ook niet zo snel.
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Meer weten over “Speeddate”, 
“Jij de Baas”?

Neem dan contact op met CSG Dingstede!

www.jijdebaas.nl
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