Advies op maat voor ondernemers in de toeristische sector
Ondernemers in de toeristische sector kunnen gebruik maken van advies op maat. Hiermee kunnen
ondernemers een kortlopend advies op maat doorlopen op diverse vraagstukken om eerste ideeën te
krijgen over mogelijke vervolgstappen. De ondernemer ontvangt hiervoor een financiële bijdrage van 50%
tot maximaal € 1.000 voor het inhuren van een externe adviseur vanuit het netwerk van Impuls.
De bijdrage wordt ingezet voor het inhuren van een externe adviseur die (een deel van) adviseert in de
innovatievraag. Dit kan zijn op het gebied van advies bij omvorming van een bestaand bedrijf of
innovatievragen met betrekking tot conceptontwikkeling of nieuwe producten, diensten of
marktdoelgroepen. Advies op maat geeft korte begeleiding als eerste op weg naar verdere realisatie van
plannen. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan de
kwaliteit van het toeristische product in Zeeland waarbij toekomstgericht en duurzaamheid centraal
staan.
Hoe werkt het?
Tijdens een intakegesprek start Impuls om samen met de ondernemer de innovatievraag duidelijk te
formuleren. Afhankelijk van de vraag kan een advies op maat worden ingezet. Bij toekenning van het
advies, wordt door Impuls in samenspraak met ondernemer, een adviseur ingezet uit het netwerk van
Impuls. Deze adviseur start met een analyse van het vraagstuk waarnaar een eerste gesprek plaatsvind
met de ondernemer. Na dit gesprek stelt de adviseur een advies op, dit advies wordt in een tweede
gesprek met de ondernemer gepresenteerd. Het eindresultaat is een beknopt adviesrapport met
vervolgacties die beschikbaar wordt gesteld aan de ondernemer. De doorlooptijd van het advies op maat
bedraagt ongeveer een maand. De adviseur en Impuls blijven na oplevering van het rapport, in beperkte
mate, beschikbaar voor eventuele vragen.
Interesse?
Ben je toeristische ondernemer en heb jij een vraag over jouw innovatieplannen? Ga met ons in gesprek.
Neem contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl of tel. 06 5341 2568.
Voorwaarden advies op maat traject
 Met een advies op maat ontvangt de ondernemer een financiële bijdrage van 50% van de externe
advieskosten tot een maximum bijdrage van € 1.000 excl. btw.
 Uitbetaling van de 50% bijdrage vindt plaats na afloop van het advies op maat, op basis van
adviesrapport, facturen en betaalbewijzen.
 De regeling advies op maat is beschikbaar voor MKB ondernemers in de toeristische sector
(dagattracties, horeca, verblijfsrecreatie en watersport) gevestigd in Zeeland.
 Elk bedrijf kan maximaal één advies op maat aanvragen.
 Het advies op maat is beschikbaar tot het beschikbare budget is uitgeput.
 Het advies op maat is bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten),
passend binnen de uitgangspunten van het provinciaal en gemeentelijk beleid op het gebied van
toerisme. De plannen moeten gaan over verduurzaming of bijdragen aan de kwaliteit van Zeeland als
toeristisch product.
 Bij een advies-op-maat verplicht ondernemer zich te voldoen aan een aantal communicatie
voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze
ervaring aan andere ondernemers.

De advies op maat trajecten worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Zeeland.

