VAO verbindt, inspireert en activeert.
De VAO is een laagdrempelige netwerkorganisatie die kleine(re) ondernemingen
verbindt, inspireert en activeert. Ondernemers uit verschillende disciplines kunnen bij
ons zichzelf zijn en hun ervaringen, inhoudelijke kennis en contacten delen. Gezelligheid en aandacht voor de ander speelt bij ons een grote rol.
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Regio Picknick

Innovatietaart
Tijdens de Innovatietaart krijgen
VAO-ondernemers de ruimte om
hun verhaal te doen voor andere
ondernemers. Hoe scherper de vraag
of probleemstelling, hoe beter. De
toehoorders geven feedback en stellen vragen. Daarna bedenken zij - in
kleine groepjes - adviezen voor de
pitchende ondernemer. Deze kan daar
zijn of haar voordeel mee doen. Gratis
en voor niets!

Als VAO werken we hard aan het
verstevigen van de banden in de regio.
Onze jaarlijkse Regio Picknick is daar
een mooi voorbeeld van. Een ideale
gelegenheid om, onder het genot van
een allerlei smakelijks én op een echt
kleedje, elkaar beter te leren kennen
en ervaringen te delen.

Goal

Filmavond

GOAL is een tweejaarlijkse (inter)actieve avond voor en door ondernemers,
die letterlijk en figuurlijk in beweging
komen. Met elkaar buigen we ons over
vragen als: Wat maakt jou als ondernemer succesvol? Welke oplossingen heb
je bedacht toen het wat minder ging?
Hoe bespeel en verleid je je publiek?
GOAL gaat over doelen stellen, scoren,
fouten maken en over hoe je als ondernemer het verschil kunt maken.

Enkele keren per jaar organiseren we,
in Theater De Lieve Vrouw, de VAOfilmavond, speciaal voor ondernemers.
Steeds zien we een film die thema’s en
onderwerpen raakt, waar ondernemers
mee te maken hebben of kunnen krijgen. Vooraf wordt de film ingeleid, na
afloop praten we in de zaal zelf inhoudelijk na. Vanzelfsprekend sluiten we
de avond af met een gezellige borrel.
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Actieve bijeenkomsten

Algemene Ledenvergadering gecombineerd met bedrijfsbezoek

In debat over regio Amersfoort

Samen successen vieren

Inloopborrel in onze stamkroeg ‘In den Grooten Slock’
Een kijkje achter de schermen van Dierenpark Amersfoort

Kennisdelen
Themabijeenkomsten

Laagdrempelig
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