
Ondernemen in de 
 creatieve sector

Ondernemen in de creatieve sector?
 Doe het samen met het StartersCentrum 
  van de Kamer van Koophandel Limburg

Meer weten?
Neem contact op met de adviseurs creatieve industrie via het secretariaat 

van het StartersCentrum (088 - 987 62 50).

Fred Bosch           Ger Smith                               Jolanda Peters        Marcel van Kasteren

StartersCentrum Limburg

Pierre de Coubertinweg 5, Postbus 1920, 6201 BX Maastricht

T (088) 9876250   E creapoint@limburg.kvk.nl

Bezoekadressen (alleen op afspraak)

Creapo!nt Heerlen Creapo!nt Maastricht Creapo!nt Venlo

C mill (Business Park Molenberg) Cultuurhuis AINSI Wijk Q4

A-gebouw 3de Verdieping kamer IV Voormalig projectbureau Q4

Jan Campertstraat 5 Lage Kanaaldijk 112 Maaskade 27

Heerlen Maastricht Venlo

Het project 'Creatief Ondernemerschap: een impuls voor innovatie' wordt financieel mede mogelijk 

gemaakt door de provincies Noord-Brabant en Limburg alsmede het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) en het Operationeel Programma Zuid-Nederland.
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Met de Kamer
van Koophandel
weet je wel beter

www.kvk.nl



3. Specialisten
Ben je op zoek naar een specialist die jou gedurende een korte tijd helpt met het bereiken van je 
ondernemersdoelstellingen? Heb je een klankbord nodig bij het nemen van belangrijke beslissingen? 
Weet je nog niet de weg naar de juiste informatie of mensen? Het StartersCentrum organiseert in 
samenwerking met de Kamer van Koophandel Limburg speciale spreekuren en adviesgesprekken met 
interne en externe specialisten. In zo'n individueel gesprek, helpen zij je met het verder uitwerken van 
je plannen en krijg je advies bij problemen waar je tegen aan loopt. In Maastricht, Roermond en Venlo 
kun je terecht voor de volgende gesprekken:

- accountantsspreekuur - mediation
- advocatenspreekuur - personeel spreekuur
- bedrijfsoverdracht / -overname spreekuur - schuldbegeleiding spreekuur
- belastingspreekuur - technostarters spreekuur
- marketing

Kijk voor een overzicht van de data op www.kvk.nl/spreekurenlimburg of neem contact op met de 
bedrijfsadviseur creatieve industrie als je met een specialist wilt praten.

4. Toolkit Creatieve Industrie Limburg
Het StartersCentrum heeft verder de Toolkit Creatieve Industrie Limburg ontwikkeld. Het pakket 
bevat alle noodzakelijke informatie over bijvoorbeeld huisvesting, financieringsmogelijkheden,
marketing en juridische aspecten in jouw regio. Maar ook informatie over ondernemen in de regio 
en een activiteitenprogramma. Dit pakket kun je krijgen via de adviseurs creatieve industrie.

Het project 'Creatief Ondernemerschap: een impuls voor innovatie'
De creatieve sector levert een enorme economische impuls en bijdrage aan het vestigingsklimaat 
van Zuidoost- Nederland. Daarom zijn de Kamers van Koophandel Brabant en Limburg gestart met 
het project 'Creatieve Ondernemerschap: een impuls voor innovatie'. 
Dit project loopt van 1 april 2008 tot 31 maart 2012 en heeft als doel:
• het stimuleren en faciliteren van startende bedrijven in de creatieve sector;
• het tot stand brengen van netwerk en samenwerkingscombinaties tussen bedrijven in de 
   creatieve sector en 'reguliere' sectoren.

Het project richt zich op de volgende drie hoofdsectoren:
• kunsten (beeldende kunst, podiumkunst, en literatuur)
• media en entertainment (omroep, muziekindustrie, film- en video/DVD-industrie en uitgevers)
• creatieve zakelijke dienstverlening (vormgeving, ontwerp en reclame)

Ondernemen in de creatieve sector
Met het 
StartersCentrum 
van de Kamer van 
Koophandel naar 
een succesvol bedrijf 
in de creatieve sector

1. Adviseurs creatieve industrie

De bedrijfsadviseurs hebben kennis van de creatieve sector en staan met raad en daad voor je 

klaar om te helpen bij al je vragen. Vanaf je eerste idee tot een concreet plan. Ze beschikken 

over een brede kennis op het gebied van ondernemerschap en zijn in staat vanuit hun praktijk-

ervaring met jou mee te denken. Bovendien heb je een vast aanspreekpunt in een inspirerende 

omgeving waar je terecht kunt met jouw ondernemersvragen. De adviseurs ontvangen je graag 

in één van de drie Creapoints in Heerlen, Maastricht of Venlo. Onderwerpen waar je aan kunt 

denken zijn:

- persoonlijke vaardigheden

- ondernemersvaardigheden

- netwerken en communicatie

- financiering

- marketing, media en sales

- operationele haalbaarheid

- juridische zaken en intellectueel eigendom

- administratie en boekhouding

2. Bijeenkomsten en trainingen

Wil je jouw zakelijke talenten op een leuke, inspirerende en praktische manier verder ontwik-

kelen? Heb je behoefte om in contact te komen met andere ondernemers uit de creatieve sector. 

Of zoek je aansluiting bij ondernemersnetwerken? Dat kan bij de bijeenkomsten of trainingen die 

de Kamer van Koophandel organiseert samen met diverse partners uit de creatieve sector:

- startersbijeenkomsten

- creatieve marktplaatsen

  (ondersteunen lokale & regionale initiatieven voor creatieve starters)

- seminars en workshops

- regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten

- cross-overs tussen ondernemers uit de creatieve en reguliere sector

Voor een actueel overzicht van de bijeenkomsten en trainingen kijk op www.starterscentrum.nl 

of neem contact op met één van de bedrijfsadviseurs creatieve industrie.

Om succesvol te zijn als ondernemer in de creatieve sector is een geniaal idee of 

creatief talent niet voldoende. Ook zijn zakelijke vaardigheden en inzicht van belang. 

Het StartersCentrum van de Kamer van Koophandel Limburg helpt je daarbij graag. 

Wij hebben onze diensten zo ingericht dat je antwoord krijgt op al je vragen zodat jouw 

plannen steeds vastere vorm krijgen. Hoe je dit kunt bereiken lees je in deze folder.

“Hoe kom ik van een idee naar een concreet plan?” 

"Hoe ontwikkel ik mijn zakelijke talenten?"


