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Factsheet Projecten startersstimulering Starterscentrum

Het StartersCentrum Limburg is de afgelopen jaren een betrouwbare partner geweest in het uitvoeren van projecten op

het gebied van startersstimulering. In nauwe samenwerking met gemeenten, provincie en andere partners zijn onder

andere de volgende projecten ter hand genomen:

Creatief ondernemerschap: een impuls voor innovatie

Looptijd 2008 t/m 2012

Opdrachtgever Provincies Brabant en Limburg

Financiers Provincies Brabant en Limburg, EU (Operationeel Programma Zuid) &

Kamers van Koophandel Brabant en Limburg

Projectbudget € 2.152.800

Doelstelling Stimuleren en faciliteren van startende ondernemers in de creatieve industrie &

Leggen van verbindingen tussen creatieve industrie en reguliere sectoren

Doelgroep Startende ondernemers in de creatieve industrie in Brabant en Limburg

Resultaten (medio 2011) 1487 adviesgesprekken, 782+ gestarte ondernemers, 4 creapo!nts, 139 regionale

bijeenkomsten, 12 economische transacties

Ondernemerskoempel MSP Heerlen

Looptijd 2010 – 2011 (1 jaar)

Opdrachtgever Gemeente Heerlen

Financiers Gemeente Heerlen en SUN project (Sustainable Urban

Neighbourhoods, Euregio)

Projectbudget € 28.803

Doelstelling Versterken wijkeconomie en verankeren ondernemerschap in de (kracht)wijken

Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) in de gemeente Heerlen

Doelgroep Startende en gevestigde ondernemers in MSP

Resultaten 23 klantcontacten, 43 adviesgesprekken, 7 begeleidingstrajecten,

1 coachingstraject

Prestart Maastricht

Looptijd 2007 t/m 2010

Opdrachtgever Gemeente Maastricht

Financiers Gemeente Maastricht

Projectbudget € 50.000

Doelstelling Uitvoeren van reïntegratie- en begeleidingsactiviteiten voor pre-starters &

Bevorderen uitstroom uit uitkering middels BBZ-traject

Doelgroep Uitkeringsgerechtigden (WWB & IOAW) met ondernemersplannen binnen de

gemeente Maastricht

Resultaten 48 kandidaten, 29 trajectplannen (32 kandidaten), 10 BBZ-aanvragen, 5 toegekend

Stimulering Starters Sittard-Geleen

Looptijd 2007 t/m 2010

Opdrachtgever Gemeente Sittard-Geleen

Financiers Gemeente Sittard-Geleen, EU (EFRO) & Kamer van Koophandel Limburg

Projectbudget € 357.000

Doelstelling Impuls aan nieuw & duurzaam ondernemerschap

Doelgroep Starters en gevestigde ondernemers in Sittard-Geleen

Resultaten 480 klantcontacten, 71 begeleidingstrajecten, 134 gestarte ondernemingen
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Stimulering Startende ondernemers Kerkrade

Looptijd 2007 t/m 2010

Opdrachtgever Gemeente Kerkrade

Financiers Gemeente Kerkrade

Projectbudget € 100.000

Doelstelling Vergroten van het aantal startende ondernemers plus begeleiding & nazorg

Doelgroep Starters in Kerkrade

Resultaten 165 klantcontacten (2010), 102 gestarte ondernemingen (totaal)

Buurteconomie Heerlen

Looptijd 2003 t/m 2008

Opdrachtgever Gemeente Heerlen

Financiers Gemeente Heerlen en EU (Urban & EFRO)

Projectbudget € 1.346.584

Doelstelling Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in aandachtsbuurten (wijkeconomie)

Doelgroep Starters en gevestigde ondernemers in Heerlen

Resultaten 920 klantcontacten, 228 gecreërde arbeidsplaatsen, 210 gestarte ondernemingen

Pilotproject Startersvouchers

Looptijd 2007 – 2009

Opdrachtgever Provincie Limburg

Financiers Provincie Limburg

Projectbudget € 50.000

Doelstelling Voorzien in de behoefte van startende ondernemers in Limburg naar begeleiding ná

de start middels het aanbieden van 50 vouchers à 1.000 voor coaching door ervaren

ondernemers om zo de kans op een succesvolle start te vergroten en het

uitvalpercentage te beperken.

Doelgroep Gevestigde ondernemers die niet langer dan 3 jaar actief zijn in de industrie en

stuwende dienstverlening

Resultaten 25 coachingstrajecten

Ondernemer in de Buurt Maastricht

Looptijd 2001 t/m 2005

Opdrachtgever Gemeente Maastricht

Financiers Gemeente Maastricht en EU (EFRO)

Projectbudget € 935.922

Doelstelling Advies en begeleiding aan pre-starters, starters en gevestigde ondernemers

Doelgroep (Pre-)starters en gevestigde ondernemers in Doelstelling 2 gebied in Maastricht

Resultaten 1616 klantcontacten, 212 gecreëerde arbeidsplaatsen, 184 gestarte ondernemingen
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Overige projecten:

 Extensio / Euregionale StartersAward (2009-2012)

 MBOnderneemt Limburg (2009-2012)

 Hoogstarters Maastricht (2004-2010)

 Microkredietfonds Zuid-Limburg (2008-2009)

 Mentoring Business Transfer (2007-2009)

 Ondernemersschool bedrijfsovername (2007-2008)

Conclusies uit projectervaringen:

 Intensieve contacten en begeleiding van (pre-)starters loont: projectaanpak leidt tot meer en beter toegeruste

starters;

 Door de onbeperkte beschikbaarheid van `koude´ internetinformatie treedt voor de startende ondernemer het ´door

de bomen het bos niet meer zien´effect op: de bedrijfsadviseurs van het Starterscentrum zorgen met hun gidsfunctie

voor een warme persoonlijke aanpak met resultaat;

 Lokale aanwezigheid verlaagt de drempel en stimuleert in het daadwerkelijk oppakken van ondernemersplannen;

 Kennisoverdracht, vaardigheidstrainingen en netwerkbijeenkomsten vergroten de slagkracht en slaagkans van

startende ondernemers: bovendien krijgen starters zo een netwerk `kado´.
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