Meld aan!
Ben je actief in de vrijetijdssector in Zeeland
en wil je innoveren? Of loop je tegen een
kwestie aan die al jaren de groei van je bedrijf
in de weg staat? Meld je dan nu aan voor een
intakegesprek voor de innovatievouchers.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw
bedrijf? Bekijk de website
impulszeeland.nl/innovatievouchers
of neem contact op met Kim Provoost,
kimprovoost@impulszeeland.nl of
06 - 53 41 25 68.

Innovatievouchers
& expertmeetings

De innovatievouchers worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en deelnemende gemeenten.

NV Economische Impuls Zeeland
Kim Provoost
T: 06 - 53 41 25 68
E: kimprovoost@impulszeeland.nl
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Impuls Zeeland,  Danker van der Maas
en Ben Biondina
Vormgeving Monotypes.nl

www.impulszeeland.nl/innovatievouchers

Toeristische ondernemers in Zeeland met innovatieve plannen voor hun
bedrijf kunnen ondersteund worden door middel van innovatievouchers
of expertmeetings. Hiermee kunnen ze hulp krijgen bij het zetten van de
volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf.

Financiële bijdrage voor extern advies
Dit begint met een intakegesprek door Impuls
in samenwerking met brancheorganisaties
en TOZ (Toeristisch Ondernemend Zeeland)
waarin de uitdaging voor het bedrijf besproken
wordt. Afhankelijk van de vraag kan een
innovatievoucher worden ingezet. Met een
voucher kun je als ondernemer extern advies

inhuren en wordt een deel van de kosten
vergoed. Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur
die kan helpen bij het ontwikkelen van een
nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat
een landschappelijk inrichtingsplan kan maken.
Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe
ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan de
toekomstbestendigheid.

Inzetten expertteam
Naast de innovatievouchers, bestaat ook de
mogelijkheid om een expertteam in te zetten.
Hierbij wordt in plaats van inhuren van één
adviseur, een team van meerdere specialisten
waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging
vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens
een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij
integraal advies tot stand komt met als resultaat
een toekomstplan.

RENÉ MELIS, Vakantiepark de Meerpaal
“Het is waardevol om een externe adviseur
te hebben wanneer het gaat om een
complexe materie als CO2 neutraal draaien”.

MARCEL DE RONDE, Camping de Pionier
“De adviseur heeft een toekomstvisie
ontwikkeld voor ons bedrijf waarin
de omgeving, huidige situatie, het
bestemmingsplan en de leefstijlvinder
zijn verwerkt”.

