
Meer weten?
Wilt u een afspraak maken met één van de 
bedrijfsadviseurs of u aanmelden voor  een 
startersoriëntatiebijeenkomst of een seminar? 
Neem dan contact op met het secretariaat van 
het StartersCentrum, telefoonnummer 088-9876250. 
Zie ook www.starterscentrum.nl 
(ga naar Projecten > Ondernemerskoempel MSP) 
voor meer informatie.
 

Voor jezelf 
beginnen? 
net begonnen? 
Doe het niet 
alleen! 

Persoonlijke begeleiding
De bedrijfsadviseurs Janou Beckers, Marcel van 
Kasteren en Ger Smith zijn wekelijks (op donderdag-
middag van 13.00 - 17.00 uur) aanwezig in MSP. Na 
de daadwerkelijke start blijven zij u volgen en als het 
nodig is hulp bieden. Ook nodigen zij startende en 
gevestigde ondernemers uit voor specifieke seminars 
en trainingen. “Wij zijn er als maatje voor de onderne-
mers in MSP,” zegt Janou Beckers. “Ondernemen doe 
je niet alleen. Ook nà de start kunnen ondernemers 
terecht met vragen over de dagelijkse bedrijfsvoering.”
 

Ondernemerskoempel MSP 2010/2011 is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de gemeente Heerlen en 
SUN (Sustainable Urban Neighbourhoods) in de Euregio Maas-Rijn.

Het StartersCentrum Limburg wordt ondersteund  door de 
Kamer van Koophandel en de gemeente Heerlen.

v.l.n.r. Janou Beckers, Ger Smith en Marcel van Kasteren

ondernemerskoempel MSP



eigen baas zijn….
Ondernemen is ´in´. Steeds méér mensen beginnen 
een eigen bedrijf. Omdat ze kiezen voor vrijheid, on-
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. En voor 
het realiseren van eigen ideeën.

… in MSP heerlen
Ook in MSP wordt driftig ondernomen. Ruim 300 
ondernemers maken deel uit van deze dynamische 
omgeving in Heerlen. Zij maken gebruik van de kansen 
die er zijn voor zelfstandige ondernemers. De gemeen-
te Heerlen wil startende en gevestigde ondernemers 
in MSP hierbij helpen en stimuleert mensen die eigen 
baas willen zijn.

Met een duwtje in de rug…
Als starter en gevestigde ondernemer in MSP krijgt u 
extra hulp bij het opzetten en volwassen worden van 
een eigen bedrijf. Daarom is samen met het Starters-
Centrum van de Kamer van Koophandel Limburg de  
Ondernemerskoempel MSP opgezet: voor iedereen in 
MSP die een eigen bedrijf wil beginnen maar ook voor 
bestaande ondernemers in MSP. 

… maak er gebruik van!
Kom eens praten met een van de bedrijfsadviseurs 
in het Inloopcentrum MSP aan de Groen van Prinsterer-
straat 3 (Etosplein). Bent u starter? Maak dan een af-
spraak of neem deel aan een van onze startersbijeen-
komsten. Daar komen tal van onderwerpen aan bod 
over het zelfstandig ondernemerschap, onmisbaar als 
eerste oriëntatie. Bent u al ondernemer maar heeft 
u vragen? Maak dan gebruik van ons netwerk van 
ondernemerscoaches. 

Wat biedt ondernemerskoempel MSP?
Via het StartersCentrum beschikt de Ondernemers-
koempel MSP over een regionaal netwerk van relaties 
en instellingen. Daar kan zowel de startende als de 
gevestigde ondernemer zijn voordeel mee doen. Uw  
aanspreekpunt is een van de bedrijfsadviseurs MSP 
van het StartersCentrum.

Via een persoonlijk gesprek helpen 
zij u als startende ondernemer met:
•  het bepalen van de haalbaarheid van de plannen 

en inzicht verkrijgen in de marktsituatie;
• het maken van een stappenplan;
• het opstellen van een ondernemingsplan;
• het maken van een financiële planning;
• de marketing;
•  alle andere zaken die komen kijken bij het 

ondernemerschap zoals fiscale kwesties,  
verzekeringen, subsidies, etc.

• een scholingstraject;
• het vinden van geschikte bedrijfsruimte.

gevestigde ondernemers kunnen 
terecht voor:
•  het oplossen van bedrijfsvraagstukken 

(o.a. administratie, belastingzaken, marketing);
• het aanvragen van subsidies en vergunningen;
• het vergroten van ondernemersvaardigheden;
•  netwerkcontacten met collega ondernemers en 

relevante instanties;
•  het sparren en klankborden met een ervaren 

coach (ondernemer).

Daarnaast organiseert de Ondernemerskoempel 
MSP regelmatig bijeenkomsten en seminars 
voor startende ondernemers: startersoriëntatie, 
ondernemingsplan schrijven, starten vanuit een 
uitkering en belastingen voor starters. Al deze 
bijeenkomsten zijn kosteloos.

‘In MSP liggen volop 
kansen voor ondernemers” 
Danny Kessels, eigenaar Parkstadmedia


