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Het succes van de moderne onderneming wordt  
voor een belangrijk deel bepaald door de  
kwaliteit van de relaties.

Flevum helpt op een ongedwongen manier bij het 
 ontwikkelen en  onderhouden van duurzame relaties 
 tussen organisaties, toegankelijk voor alle schakels in de 
 bedrijfskolom.

Leden van Flevum weten daardoor sneller wat er  
speelt in de markt. En ze helpen elkaar aan   
warme  introducties bij prospects, waar je  
anders niet zomaar binnenkomt. 

We faciliteren dit op onze eigen manier  
met als doel: het vergroten van het succes 
van jouw organisatie én medewerkers.

Welkom bij Flevum

Helpen
  waar het

  kan
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Alle deelnemers aan de Flevum meetings hebben één 
 gezamenlijk doel: verder komen met/voor hun bedrijf.

Dat lukt alleen als er voldoende vertrouwen is tussen de 
leden. Daarom zijn we gericht op het faciliteren van échte 
 verbinding  met elkaar. De bijeenkomsten  zijn klein en over-
zichtelijk, zonder dat jouw conccurrent aan tafel zit. 
Zo blijft er  ruimte voor  verdiepende vragen door de 
gespreksleider, maar vooral ook door leden onderling.

We durven dan ook te stellen dat we het meest
authentieke zakelijk netwerk beheren. En het werkt!

Op deze manier vinden onze leden:
! Leads van niveau 
! Meer omzet
! Waardevolle sparringpartners
! Kwalitatieve verbreding van relaties

Succes door verbinding

Basis voor  
succes

contact
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De voordelen op een rij

Ruime keuze  
Twee meetings of meer  
per week in de randstad.

Branche-exclusiviteit 
Vrij praten zonder directe 
concurrenten aan tafel.

Tafelvoorzitter 
Onderlinge verbindingen 
worden actief versterkt.

Actuele onderwerpen 
Gespreksthema’s worden 
mede bepaald door leden.

Matchmatrix 
Afspraken tussen leden 
worden vastgelegd.

Verschillende branches 
Kansen liggen vaak waar  
je ze niet zoekt.

Bedrijfslidmaatschap 
Meerdere collega’s  
vergroten hun netwerk.

Actieve match 
Nauw contact met al onze 
leden creëert extra kansen.
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Overal welkom in de randstad

Flevum is een franchise organisatie met dekking in de 
gehele randstad. Wij organiseren elke week  
minstens twee meetings. 

Het lidmaatschap geldt voor de gehele  
randstad. Je kunt dus ook deelnemen  
aan de activiteiten buiten jouw regio.

Meer
dan de
regio

contact

! !

succesvol lidmaatschap meetingsvoordelenflevum



6

Met minstens twee bijeenkomsten per week in de  
regio is er altijd een meeting die past in jouw agenda. 

Verbinden en kennis delen
In elke bijeenkomst worden waardevolle verbindingen  
tussen leden  gemaakt en versterkt. Daarnaast wordt er 
regelmatigspecifiekekennismetelkaaruitgewisseld. 
Een aantal van onze bijeenkomsten zijn exclusief  
voor directie en hoger management. 

Ontspannen regie
Wij zorgen als tafelvoorzitters voor een ontspannen  
sfeer en bewaken de tijd. Elke meeting wordt op tijd 
afgerond. Daarna kies je zelf of je door  
gaat naar een volgende afspraak of liever 
nog even blijft napraten met de andere  
8 tot 15 deelnemers.

Breed aanbod aan meetings

Elke week
keuze

contactsuccesvol lidmaatschapvoordelenflevum  meetings
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MeetingMore lunch 
Een algemene netwerklunch waarbij verschillende 
 functionarissen uit diverse branches elkaar helpen met de 
 invulling van zoekvragen. Van directeur tot accountmanager. 

Afternoon sessies 
Middag bijeenkomsten van maximaal 15 ondernemers  
waarbij onder het genot van een hapje en drankje in 
 ontspannen sfeer allerlei zaken worden besproken.

Virtuele meetings 
Voor ondernemers die niet altijd de (reis)tijd hebben  
voor een live meeting. De virtuele meeting is uitgelezen  
kansomelkaartochtetreffenenverbondenteblijven. 

Webinars
Interessante topics die door experts op hun gebied worden 
gepresenteerd. Kennisoverdracht en nieuwe ideeën worden 
hierdoor interactief beschikbaar voor alle ondernemers.

Meetings voor iedereen

Lekker
en luxe
lunchen

Onze kracht zit in de  
kleinschalige meetings

(8-15 deelnemers)

7
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Speciality group voor directie
Een netwerkmeeting bestaande uit maximaal 5 directeuren. 
Doel is intervisie en uitdieping van een topic die wordt 
aangedragen door de groep. Onderling of gebruik makend 
van een gastspreker, expert. Maandelijkse bijeenkomst van 
maximaal 2 uur.

Speciality group voor sales
Een netwerkmeeting bestaande uit maximaal 5 onder-
nemers die verder willen gaan in elkaar helpen op de juiste 
plaats te komen om zaken te kunnen doen. Maandelijks 
terugkerend en maximale duur 2 uur.

Speciality groups

Netwerken
op niveau

Beslissers 
aan tafel

contact

! !

succesvol lidmaatschapvoordelenflevum  meetings



9

Omdat vertrouwen op persoonlijk niveau wordt  
gebouwd, organiseren we naast de reguliere meetings 
jaarlijks ook enkele sportieve evenementen. 

Een jaarlijks terugkerend evenement is de  zeilregatta. 
De laatste vrijdag van augustus of eerste vrijdag van 
 september wordt deze gevaren. Maar ook een autorally en 
golftoernooi staan op de planning om te organiseren. 
 
Hierbij worden in ontspannen sfeer nieuwe   
verbindingen gelegd vanuit persoonlijke  
interesses. De evenementen staan  
- tegen een kleine vergoeding -  
open voor alle Flevum leden, hun  
relaties en andere ondernemers. 

Doe je mee?

Speciale evenementen

Samen
ontspannen

contact
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Flevum werkt voor je als je met einge regelmaat aan-
wezig bent bij één van de meetings. Dat verwachten 
wij en de andere leden dan ook van iedereen.

Daarnaast helpt het als je een duidelijk verhaal hebt,  
je varieert in wat je vertelt, jij ook anderen helpt  
en je ook buiten de meetings tijd voor elkaar maakt.  
Waar nodig én wenselijk coachen we je om het  
maximale uit je lidmaatschap te halen.

Voor het lidmaatschapsgeld kun je een jaar lang gratis alle 
lunchbijeenkomsten en kennissessies  bijwonen.

Het lidmaatschap geldt voor het gehele bedrijf. Meerdere 
collega’s kunnen dus Flevum bijeenkomsten bijwonen.  
Dit vergroot de kans op succes. 

Maak je lidmaatschap tot een succes

* Bedenk vooraf wat je 
in ongeveer 4 minuten 
wilt  vertellen.

* Stel vragen aan de  
andere deelnemers 
om er achter te komen 
hoe jij ze kunt helpen.

* Wees zo concreet 
mogelijk in je eigen 
zoekvraag.

* Spreek na een meeting 
met 1 of 2 personen af 
om nader  
kennis te  
maken. Flevum

tips
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Regelmatig organiseren we een Flevum meeting 
op locatie bij één van onze leden. 

Een meeting van Flevum hosten zorgt ervoor dat je  
op eenvoudige wijze nieuwe prospects kennis laat maken 
met je bedrijf. Wij zorgen voor de organisatie, jij staat in 
spotlight. Natuurlijk zijn ook jouw klanten welkom bij de 
meetings in jouw bedrijf.

Ook als je kennis wilt delen, die voor de andere  
leden interessant is, geven we je graag de  
ruimte. We plannen dan samen een  
themalunch of kennissessie in.

Vergroot de zichtbaarheid van je bedrijf

Wij
organiseren

jouw meeting

contact
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Ook jouw bevriende zakenrelaties zijn  
van harte welkom bij Flevum.

Trakteer ze kosteloos en vrijblijvend op  
deelname aan een of twee Flevum meetings. 

Veel introducées zijn aangenaam verrast 
door de ontspannen sfeer en de  waardevolle   
contacten die zij in onze meetings leggen.

Bel ons, zodat we samen de best passende 
meeting kunnen bepalen.

Trakteer jouw relaties

Gedeelde
waarde

contact
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Interesse?

Delen is het nieuwe groeien, daar zijn we van overtuigd. 
Wil je ook jouw kennis en netwerk delen met enthousiaste,  
succesvolle ondernemers en accountmanagers uit de 
 regio? Bel of mail ons dan. 

Laat geen kansen liggen!

Flevum MKB
Kerklaan 17a
2282 CD Rijswijk

www.flevum.nl
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Frank Schouten
06 - 543 867 17

fschouten@flevum.nl

Margriet den Hartog

meetings_zh@flevum.nl 
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