De partners van INVEST vertegenwoordigen verschillende aspecten van het
project: Mediterranean Bank Network (Malta) en Association EFFEBI (Italië) zijn
specifiek gericht op de financiële sector, Eurocrea Merchant (Italië) en IDEC
(Griekenland) zijn trainingsorganisaties en Bridging To The Future (Engeland),
Inqubator Leeuwarden (Nederland) en Malta Business Bureau begeleiden
startende ondernemers.

INVEST - Financiële tools voor
kleine ondernemers

www.idec.gr

www.medbanknet.com

www.eurocreamerchant.it
www.inqubator.nl

www.bttf.org.uk

www.mbb.org.mt

INVEST richt zich specifiek op micro bedrijven en gaat hen helpen
hun kennis en inzichten op het gebied van financiën te verbeteren.
Wij hebben als doel hun kennis op dit gebied te verbeteren en hen
hierbij te voorzien van praktische hulpmiddelen hiervoor.
www.asseffebi.eu

Meer weten?
Kijk op de website

www.investproject.eu

Maak goed geïnformeerde economische,
financiële keuzes. Zakelijk en persoonlijk.

INVEST richt zich specifiek op ondernemers van micro bedrijven in de leeftijd
18-34 jaar. Een behoorlijk aantal ondernemers en zzp’ers vindt het niet
eenvoudig om hun zakelijke en persoonlijke financiën goed op orde te
hebben. Wij gaan hen helpen hun kennis en inzichten op het gebied van
financiën te verbeteren.
Wij hebben als doel hen te voorzien van praktische hulpmiddelen hiervoor.
Hiermee kunnen ze betere beslissingen nemen op het gebied van
debiteurenbeheer, cash flow management, investeringen aantrekken,
budgetramingen opstellen, het scheiden van persoonlijke en zakelijke
inkomsten, kosten en uitgaven etc.
Neem contact op met Frank Hiddink voor meer informatie over INVEST.
T: 058-8458044
E: f.hiddink@inqubator.nl

Over het project INVEST:
Financiële tools voor kleine ondernemers.
Inqubator Leeuwarden is partner
geworden van het INVEST
initiatief. Frank is op uitnodiging
van de initiatiefnemer
Mediterranean Bank Network uit
Malta naar de eerste
bijeenkomst geweest, net als
verschillende andere partners uit
meerdere Europese landen die
zich hebben aangesloten..
Volgende projectbijeenkomsten
zullen worden gehouden in
Napels (ltalië), Birmingham
(Engeland) en Leeuwarden.
Het project zal worden afgerond
en de resultaten worden
opgeleverd per september
2018.
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INVEST in financial literacy
INVEST in management tools
INVEST in stability

www.investproject.eu

