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“Bart Heuts van Business 
Angels Oost NL is voor mij 
als business coach en in-
vesteerder een fijne partner 
richting interessante start-
-ups en hun vraagstukken. 
Hij weet ook elke keer een 
goede inschatting te maken 
tussen wat de ondernemer 
zoekt en hoe ik daarin kan 
bijdragen.”
 
Mentor Maarten Broekema 

Veel ondernemers hebben het gevoel dat ze er in de beginfase van hun bedrijf alleen voor staan. Er komt nogal wat op je 
af: teleurstellingen, veel verschillende werkzaamheden waar je niet voor bent opgeleid, de balans tussen werk en privé, 
de financiële druk.. 

Het is dan prettig dat er iemand naast je staat die hetzelfde heeft meegemaakt en met wie je een vertrouwensband hebt. 
Iemand die zijn ervaringen wil inzetten om jou te helpen om een gezond bedrijf op te bouwen. Maar ook om structuur 
aan te brengen bij groei, om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Een ware sparringspartner die je uitdaagt.

Als jij daar behoefte aan hebt, kunnen we je daarbij helpen. 

Het aanbod 

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar bart.heuts@oostnl.nl of koen.vandenberg@
oostnl.nl en beschrijf kort wat voor persoon jij zoekt en wat voor jou belangrijk is. 

Mentoren voor ondernemers

Een (oud-)ondernemer als mentor 
Wij hebben een zorgvuldig opgebouwd netwerk van inmiddels 150 business angels die 
bijna allemaal oud-ondernemer zijn. Veel daarvan zijn getraind als mentor. Wij hebben 
profielen van hen gemaakt en kunnen op basis van jouw hulpvraag de juiste persoon 
voor jou vinden. Jij bepaalt of je met deze persoon in zee wilt gaan. Deze matchmaking 
is gratis: we doen dit om de kans te vergroten dat jij als ondernemer succesvol wordt 
en je bedrijf kan laten groeien. 
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Je krijgt een mentor die zelf ondernemer is geweest.
Deze mentor gaat jou heel praktisch coachen op alle groeivraagstukken die je hebt 
of daagt jou daarop uit.
De mentor gaat niet op jouw stoel zitten. Hij of zij luistert en stelt vragen waar-
door jij inzicht krijgt in jouw handelen. 
De mentor deelt ervaringen om jou te inspireren. 
De mentor is langdurig met jou verbonden, in beginsel voor 6-12 maanden (of 
zoveel langer als je zelf wenst). Je hebt circa 6 tot 10 dagdelen (of zoveel vaker als 
nodig) een coachingsessie met hem of haar.
Jullie stellen samen een zakelijke samenwerkingsovereenkomst op. Onderdeel 
daarvan is afspraken maken over het uurtarief. Dit is afhankelijk van de mentor. 
Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen: de mentor is geen investeer-
der en geen toezichthouder namens Oost NL of een andere financier.

“Bij alle keuzes die ik moet 
maken kan ik mijn men-
tor advies vragen en dat 
is heel prettig. Ik vind het 
belangrijk om met iemand 
te kunnen sparren. Als zelf-
standige ondernemer is er 
niemand die je tegenspreekt. 
Juist dan is het goed iemand 
te hebben die tegengas durft 
te geven.”  

Ondernemer Dennis Mattijssen, 
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