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Dit is Anasha van Tooren, Stadsondernemer van 
Dordrecht. Anasha krijgt sterretjes in haar ogen 
wanneer ze tientallen ondernemers met elkaar in 
contact brengt. 

Waar? Gewoon: in de Dordtse 
bieb. Volgende keer meedoen? 
Toegang gratis, aanmelden via: 
bit.ly/2HzuAgU

Stadsondernemer?
Anasha: “Met inspirerende net-
werkbijeenkomsten wil ik als
stadsondernemer het Dordtse 
ondernemersklimaat stimule-
ren. Met ervaren ondernemers 
als topsprekers”. 

Ervaren verbinder 
van mensen
“Het is mijn passie om onder-
nemers te verbinden. Verbin-
den doe ik al vele jaren als 
professioneel arbeidsbemidde-
laar en personal recruiter. Ook 
als ondernemer hoef je het niet 
alleen te doen. Ondernemen 
is voor heel veel mensen vaak 
toch eenzaam”. 

Samen ondernemen
“Je hebt niet direct collega’s. 
Heel veel ondernemers voelen 
vaak hetzelfde. Alleen… hoe en 
waar kom je elkaar dan tegen? 
We hebben d’r in Dordrecht 
een hele mooie ontmoetings-
plek bij: de bibliotheek”.  

Wie komen er?
Anasha: “Gevestigde bedrijven, 
zelfstandige professionals, 

startups en sociale onderne-
mingen. Ieder heeft een andere 
kijk op de wereld waardoor 
je elkaar juist kunt helpen en 
inspireren. Wat we hier willen 
bereiken is kennisoverdracht, 
synergie, samenwerking”. 

Van advocaat tot ZZP’er
“Hier  komt ook het grote ad-
vocatenkantoor, de makelaar, 
de accountant. Daar stap je 
als  jonge startup of ZZP’er niet 
makkelijk naar binnen. Hier is 
het ontspannen en toeganke-
lijk, géén lidmaatschap, gratis 
toegang, gewoon komen na je 
aanmelding”. 

Interactieve 
ontmoetingen
“Geen bijeenkomst is hetzelfde. 
Eén keer boden we een net-
werkspel met co� ee-dates 
aan waaruit meer dan 120 
verbindingen ontstonden. Een 
andere keer kon je kiezen uit 
drie verschillende sessies met 
totaal verschillende onderwer-

Anasha van Tooren organiseert topbijeenkomsten in de bieb aan de Dordtse Groenmarkt                                                                               tekst/foto: Jan Wind   

Van Dongen 
Supersterk in textieldruk

078 631 07 38
 www.van-dongen.nl

●    T-shirts, polo’s, sweats
●    Overhemden, schorten
●    Sportkleding, sporttassen
●    Bodywarmers, handdoeken
●    Werk-/veiligheidskleding 
●    Caps, paraplu’s

TWEE BOMMEN UIT WOII
Op de Dordtse Kil IV zijn twee 
Amerikaanse vliegtuigbom-
men onschadelijk gemaakt...
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Netwerken
met 

persoonlijke 
aandacht

R

R

make your office del icious

BIJZONDER VOLK
Op 23 mei is er een bloemen- 
en bijenroute geopend...!
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Stadsondernemer Anasha daagt je uit...

pen. Altijd live, géén YouTube-
� lmpjes maar echte mensen 
die je inspireren. “

Slim ondernemen 
in minder tijd…
“Heb je de vorige meetings 
gemist? Pak je kans en kom op 
19 juni naar de Blauwe Kamer 
in de bieb aan de Groenmarkt. 
Succesvol ondernemer en in-
vesteerder Hans Jansen vertelt 
je vanaf 15.00 uur ‘Hoe je in 
drie dagen slim ondernemen 
meer kunt verdienen dan in 
zes dagen hard werken’. Hans 
brengt dat zelf in praktijk. Ooit 
verkocht hij zijn goed lopende 
groothandel en startte de suc-
cesvolle ‘Open Doors Academy’. 
Meld je hier aan voor de trai-
ning van Hans Jansen op 19 
juni: bit.ly/2HzuAgU

Op zoek naar personeel?
Bel of mail Anasha: 
Mobiel: 06 29 58 76 85
Mail: info@anasha.nl  
Web: www.all-connected.nl 
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