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De bibliotheek voor ondernemers is opgezet om jou de mogelijkheid te 
geven om van onze faciliteiten gebruik te maken. Wij bieden dit najaar 
weer leerzame workshops aan en natuurlijk de  mogelijkheid om met 
andere ondernemers te netwerken.  Het behoort ook tot de mogelijk-
heden om workshops op maat te ontwikkelen, er staat een heel media-
team klaar. Er is volop informatie beschikbaar in de bibliotheek om je 
onderneming succesvoller te maken: een goed en actueel assortiment 
zoals databanken, management boeken, kranten, tijdschriften en 
ander naslagwerk.

De Bibliotheek als ideale werkplek
Al onze vestigen bieden tal van  flexibele werkplekken. De 
bibliotheek is de ideale uitvalsbasis voor mensen die op zoek zijn 
naar een rustige werkplek. Er is een wifi verbinding, lekkere 
koffie en ruime openingstijden. Bovendien zijn alle bibliotheken 
centraal gelegen en is er voldoende parkeergelegenheid. Kortom 
de ideale plek om te werken of klanten te ontvangen.

Boekenleentip
Social selling : meer omzet door slim gebruik van social media 
Laura Nuhaan. Kijk snel op www.flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
Harmen Visserplein 5
8302 BW Emmeloord
T 088 008 0730
E noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde
Kerkstraat 2
3891 ET  Zeewolde
T 088 008 0760
E zeewolde@flevomeerbibliotheek.nl

MAC  PARK
MAC PARK is de grootste verhuurder van zakelijk vastgoed in 
Flevoland en biedt zijn huurders tal van mogelijkheden die de 
groei stimuleren of van nut zijn voor de bedrijfsvoering. Denk 
daarbij aan netwerkmogelijkheden, flexibele contracten en zelfs 
toegang tot financiering. In dit kader past ook de samenwerking 
die MAC PARK heeft met FlevoMeer Bibliotheek. Makkelijke 
toegang tot informatie, kennis en advies draagt immers bij aan 
het vergroten van het zakelijk succes. Voor meer informatie 
www.mac3park.nl.  
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Werken aan de professionele zichtbaarheid met Wordpress
Iedere organisatie heeft tegenwoordig een website, blog of webshop. De 
website is hét visitekaartje van elk bedrijf. WordPress is wereldwijd het 
meest gebruikte systeem om websites en blogs te bouwen. Bijna elke 
website is met behulp van WordPress te maken. Het is makkelijk in 
gebruik, flexibel in te richten en ook nog eens in de meeste gevallen 
gratis. Een groot voordeel van het populaire WordPress is dat er 
talloze bedrijven zijn die diverse Plugins en Thema’s ontwikke-
len voor dit systeem. Deze zijn soms gratis of voor een klein 
bedrag al te downloaden vanaf het internet. FlevoMeer 
Bibliotheek  organiseert  in samenwerking met Stevan 
de Boer van het bedrijf Pluscomp uit Emmeloord een 
vierdelige cursus WordPress. Deelnemers uit Dron-
ten, Urk en Lelystad en de andere dorpen zijn natuur-
lijk ook van harte welkom.
Het is handig om zelf een  laptop mee te nemen. In de 
week voorafgaand aan de workshop zal Stevan  de Boer 
contact opnemen voor een korte afstemming.

Wil je zelf gemakkelijk maar toch professioneel website(s) 
bouwen, onderhouden en aanpassen? Schrijf je dan in voor deze 
workshop.

Workshop Digitale nieuwsbrief met MailChimp

hoe kun je het verzenden van nieuwsbrieven 
automatiseren? 

MailChimp is het juiste antwoord. Met Mail-
Chimp kun je op een eenvoudige en snelle 
manier  nieuwsbrieven maken, versturen en 
beheren. Communiceren met de klant is 
belangrijk en MailChimp is een ideale manier 
om een grote groep klanten eenvoudig te 

bereiken en op de hoogte te houden. De gratis 
variant van MailChimp biedt voldoende 

mogelijkheden om effectief gebruik te maken van 
je klantcontacten. Hoe pak je dat aan? Volg dan deze 

workshop.

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder 
woensdag 
woensdag
woensdag 
woensdag 
tijd              20.00-22.00 uur 

FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde 
woensdag 
woensdag  
woensdag 
woensdag 
tijd             19.00-21.00 uur

kosten € 180,- per persoon excl. BTW.

1 november
8 november

15 november
22 november

6 september
13 september

20 september
27 september

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
woensdag 
woensdag 
tijd            20.00-22.00 uur

FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde
woensdag 
woensdag
tijd             19.00-21.00 uur

kosten  € 90,- per persoon excl. BTW

Schijf je in op flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers.

1 november
8 november

18 oktober
25 oktober

Hoe maak je een professionele nieuwsbrief met behulp van Mail-
Chimp? 
Hoe bouw je het klantenbestand van jouw nieuwsbrief op?  
Hoe kun je gericht nieuwsbrieven versturen op basis van interesses en 


