
Het project Ondernemend Maastricht (co-productie van Gemeente Maastricht ism het
StartersCentrum / Kamer van Koophandel Limburg) organiseert dit najaar de volgende
bijeenkomsten voor ondernemers in Maastricht:

Dagevent Ondernemend Maastricht: durf(t) te kiezen! (€ 35 incl. lunch & boek)
Keuzes maken in tijden van economische tegenwind: ondernemers doen niets anders. Op basis
waarvan kies je dan? Onderbuikgevoel, ervaring, intuïtie of toch dobbelen? Dit dagevent biedt
volop keus aan inspirerende sprekers en verrassende contacten. Workshops Businessmodeling,
Mediakeuze, Branding&Bonding, Mindfull zaken doen en Timemanagement voor en door lokale
ondernemers. Daarnaast een Meet the Media podium waar je kennis kunt maken met
verschillende media en experts uit het ondernemersveld. Een ‘mystery’ topondernemer sluit de
dag af met een peptalk. Kiezen maar! (zie ook www.ondernemendnl.net)
Dinsdag 23 oktober 09.30-18u /// Il Fiore Offices /// Avenue Ceramique 221 Maastricht

Workshop Personal Branding: je eigen merk (gratis*)
Jezelf in de markt zetten als de ondernemer, hoe doe je dat nou? Autonoom, authentiek, je
eigenheid bewaren, goed weten wat bij je past. Clichébegrippen waarmee je wordt doodgegooid.
Maar hoe geef je daar nu praktisch inhoud aan? Bernhard Bulang & Maarten Kuypers van
Ontwerpbureau B2B geven je de hedendaagse marketinggereedschappen.
Donderdag 25 oktober 19-22u /// Ontwerpburo B2B /// Bassin 108 Maastricht

Seminar Innoveren door nieuwe verbindingen aan te gaan (gratis*)
Geen idee meer hoe je nieuwe producten of diensten op de markt kunt brengen? Dan zijn
‘nieuwe verbindingen’ zeker iets voor jou! Samen met innovatie-expert Benedict Persoon van
Syntens én collega-ondernemers ga je op zoek naar verbindingen die je kunt leggen om jouw
producten/diensten uit te breiden/nieuw leven in te blazen, zowel intern als in samenwerking
met anderen.
Donderdag 8 november 19-22u /// Il Fiore Offices /// Avenue Ceramique 221 Maastricht

Workshop Verkopen zonder koude acquisitie (gratis*)
Deze workshop gaat over warme acquisitie in de zakelijke markt anno nu. Iedere ondernemer
heeft een netwerk maar hoe gebruik je dat nou om klanten te krijgen? De rol van ambassadeurs
in je eigen eerste en tweede schil wordt vaak onderschat. Maak daar slim gebruik van! Maurice
Jennekens van BOOST Training & Coaching vertelt hoe.
Donderdag 15 november 19-22u /// Il Fiore Offices /// Avenue Ceramique 221 Maastricht
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Seminar Slimmer werken (gratis*)
Wat is slimmer werken? Je werkt toch al slim! Syntens heeft zijn ervaringen op het gebied van
slimmer werken samengebracht in de scheurkalender ‘Slimmer werken in laagconjunctuur’. Aan
de hand van 49 praktijkvoorbeelden, ontdek je hoe jouw bedrijfsvoering nóg slimmer kan. Dus
meld je aan en scheur de pagina’s die het beste bij jou passen! Ton Geurts van Syntens wijst je
de weg.
Donderdag 22 november 19-22u /// Il Fiore Offices /// Avenue Ceramique 221 Maastricht

Workshop (Tweeluik) Ontwerp een succesvol businessmodel (gratis*)
Businessmodel denken is een kritische succesfactor voor ondernemers. Hoe en welke
meerwaarde creëer je nu voor je klanten? In deze workshop leer je de principes van het
businessmodel denken en innoveer je tijdens twee bijeenkomsten met Pedro Nijsen (KvK) je
eigen canvas business model. Ready to use!
Dinsdagen 27 november & 11 december 19-22u /// Il Fiore Offices ///

Avenue Ceramique 221 Maastricht

Seminar Fiscale tips voor ondernemers (gratis*)
BTW verhoging, Flex-BV, ondernemersaftrek, urencriterium: onze fiscus verandert de spelregels
voor ondernemers voortdurend. Welke gevolgen heeft dat voor jou als ZZP’er? Wat verandert er
dit jaar en in 2013? Fiscalist Louis Palmen (KvK) blikt terug en kijkt vooruit op het belasting-
terrein onder het motto “makkelijker kunnen we het niet maken”.
Dinsdag 4 december 19-22u /// Il Fiore Offices /// Avenue Ceramique 221 Maastricht

(gratis*)
Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente
Maastricht in het kader van het project Ondernemend Maastricht (StartersCentrum / Kamer van
Koophandel Limburg). De workshops en seminars zijn gratis en bedoeld voor ondernemers die in
Maastricht gevestigd zijn.
Aanmelden en meer informatie?
Zie www.kvk.nl/starterscentrum (project Ondernemend Maastricht voor workshops en seminars)
en www.ondernemendnl.net (dagevent 23 oktober)
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