
Mod til at gå egne veje
Anne Mette de Visser fandt værktøjer, samarbejdspartner, 
kunder og netværk på Boost. I dag lever hun af at være 
fundraiser og projektkonsulent
-  Jeg havde en idé og havde hørt meget godt om Boost-uddannelsen, inden jeg startede, og det var her, jeg fik modet til at  
 etablere min egen konsulentvirksomhed, fortæller Anne Mette de Visser fra Korinth.
Blot få måneder efter afslutningen af Boost Sydfyn 1.1 har hun en række kunder til fundraising, en fast ugentlig rådgivnings-
opgave i Odense og en mængde ideer på sin to-do-liste. Der er travlhed i en grad, så der stadig ikke har været tid til at få 
hjemmesiden færdig. Men den kommer snart, forsikrer hun.
-  Det, jeg har fået ud af Boost, er et godt netværk og en masse praktiske redskaber til selvledelse og udvikling af min virk- 
 somhed fra dygtige undervisere. Desuden var det godt at være en del af et hold og udveksle masser af sparring med andre  
 i samme situation, fortæller Anne Mette de Visser.
Nogle af udfordringerne ved at være selvstændig med en service- og konsulentvirksomhed er, at ydelserne skal defineres, du 
skal sætte en pris på dem, kunderne skal udpeges, og du skal ud at markedsføre og sælge dem. Og du er alene om det!
Netop derfor har det været gavnligt at møde andre iværksættere.

Fandt kunder og kollega
- Frygten for at skulle sælge blev vendt, da jeg så, at jeg kan være sælger på min måde, og efterhånden går det ganske  
 godt, fortæller Anne Mette de Visser.
Tre af de øvrige Boostere har projekter, som Anne Mette de Visser er involveret i at søge fondsmidler til, men derudover har 
hun fået en række både store og små projekter at arbejde med.
-  Via Boost fandt jeg desuden ind i et samarbejde med konkollegaen Mia Brink, som har sit speciale indenfor kunst og  
 kultur, mens jeg især arbejder med projekter vedrørende fødevarer, økologi, bæredygtighed, uddannelse samt idræt,  
 fortæller Anne Mette de Visser.
Ved siden af Boost-uddannelsen blev det også til et kursus i projektledelse i 2012-13, så nu føler hun sig helt klar til at 
skrue op for indsatsen og udvikle sin virksomhed. På sigt overvejer hun endda at gå i kompagniskab med andre.

FAKTA
Anne Mette de Visser hjælper med at finde ind i fondsjunglen. 
I øjeblikket for projekter som:
-  Økologiske fødevareprojekter
-  Et tværgående uddannelsesprojekt for RCE-Denmark; 
 Regionalt Center for Ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 
-  Udvikling af en lokalportal
-  En øhøjskole vedr. bæredygtig fødevarefremstilling og byggeri/energiforsyning
-  Et bæredygtigt hotelkoncept
-  Renoveringer i en svømmeklub
-  Etablering af et multihus
-  Teknologiinvesteringer hos økologiske landmænd

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk

SUCCES HISTORIER

Potent? 
Netop!

Lys i øjnene - 
Boost i bagdelen


