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Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg 

 

1. Wij zijn het StartersCentrum Limburg 

De Stichting StartersCentrum Limburg  ondersteunt inwoners uit de provincie Limburg bij het starten 

van een eigen onderneming. Voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Kamer van 

Koophandel Limburg en een groot aantal Limburgse gemeenten staat de stichting in 2014 voor een 

nieuwe levensfase. De Kamer van Koophandel transformeert tot één landelijke organisatie en geeft 

op een andere manier (volgens het motto ‘click-call-face’ � zoveel mogelijk digitaal) invulling aan 

startersvoorlichting. Dit geeft het StartersCentrum de mogelijkheid haar kernkwaliteiten & 

dienstverlening – startersstimulering door middel van persoonlijk contact – scherper te positioneren 

en regionaal de hiaten in te vullen die door deze transitie ontstaan. De Limburgse gemeenten 

hebben hiermee een waardevol instrument in handen om een eigen invulling te geven aan lokaal en 

regionaal startersbeleid. 

Het StartersCentrum continueert haar dienstverlening met een basisteam van 2 medewerkers: 

• Ger Smith 

• Marcel van Kasteren 

Zij zijn actief als ondernemersadviseurs en werken daarbij nauw samen met een groot aantal 

netwerkpartners. Afhankelijk van programma- en projectvolume wordt de capaciteit aangevuld met 

flexibele arbeidskrachten (tijdelijk dienstverband). De leiding is in handen van een parttime (0,2 fte) 

coördinator-manager, Harrie van Beers. 

 

2. Hier staan wij voor 

Het StartersCentrum levert een bijdrage aan het economisch klimaat voor startende ondernemers in 

de provincie Limburg. Door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van starters streeft het 

StartersCentrum naar méér en beter zelfstandig ondernemerschap. De doelgroep bestaat uit de 

duizenden startende ondernemers in Limburg die zich jaarlijks in de inspiratie-, oriëntatie- en 

opstartfase bevinden.  Door deze startende ondernemers te ondersteunen bij het bewust kiezen 

voor het zelfstandig ondernemerschap,  bij een goede voorbereiding én bij het daadwerkelijk 

starten van het eigen bedrijf draagt de stichting bij aan een bloeiend & gezond startersklimaat. 

Vanuit het toegevoegde waarde perspectief wordt dit als volgt omschreven: 

Waarde propositie StartersCentrum 

De Stichting Starterscentrum Limburg draagt zorg voor de inrichting van de infrastructuur voor 

startende ondernemers in Limburg met als doel de kwaliteit van het ondernemerschap in Limburg te 

vergroten. Naast de inrichting van de algemene infrastructuur (eerstelijnsvoorziening) biedt het 

Starterscentrum ook op projectbasis maatwerk op het gebied van stimuleren van ondernemerschap 

aan gemeenten en/of regio’s. 
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3. Dit willen wij bereiken 

Onze doelstellingen voor 2014 zijn de volgende: 

• Opbouwen professionele relatie tussen Kamer van Koophandel & StartersCentrum (in plaats 

van aandeelhouder is de KvK complementaire netwerkpartner & leverancier van 

klantcontacten) � zelfstandige PR & communicatie activiteiten (eigen huisstijl), ICT & CRM 

systemen, operationeel beheer en administratieve organisatie 

• De dienstverlening optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van zowel  de 

aandeelhoudende gemeenten in Limburg als de doelgroep ‘startende ondernemers´ in deze 

provincie 

• Neerleggen van een meerjarenplan voor een actief regionaal startersbeleid in Limburg (2015 

tot 2020) inclusief participatie van gemeenten en provincie plus verkenning van de 

mogelijkheden voor publiek-private samenwerking 

• Vergroten van het draagvlak onder de aandeelhoudende gemeenten en het 

enthousiasmeren van overige partners in het publieke domein (overige gemeenten en 

provincie) � door middel van een actief acquisitiebeleid een uitrolscenario over de gehele 

provincie Limburg vormgeven (opdracht van de nieuwe coördinator-manager) d.w.z. het 

binnen boord halen van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg 

• Doelgroepgericht werken door middel van specifieke programma’s c.q. projecten voor: 

o ZZP’ers 

o 45+ starters (met medewerking van provincie Limburg) 

o Uitkeringsgerechtigden (in samenwerking met UWV en Zelfstandigenloketten plus 

Sociale Diensten van gemeenten) 

o Innovatieve en kennisintensieve starters (o.a. Creatieve Industrie) 

o Student companies 

• Reguliere dienstverlening vanuit 4 locaties (Heerlen/Maastricht/Roermond/Sittard-Geleen) 

o 500 unieke klantcontacten (250 per adviseur) 

o 800 persoonlijke adviesgesprekken (400 per adviseur waarvan 250 intake- & 150 

vervolggesprekken) 

o 13 startersoriëntatie bijeenkomsten 

o 107 thematische seminars 

� 10 x “Hoe start je als freelancer / ZZP´er?” 

� 75x “Ondernemen vanuit een WW-uitkering” 

� 14x “Een goede start met de Belastingdienst” 

� 8x “Ondernemingsplan schrijven” 

o 6000 startende ondernemers in Limburg 

o 30% marktaandeel onder starters (1800 starters maken gebruik van de diensten van 

het StartersCentrum) 

o 10% minder uitval na 5 jaar t.o.v. landelijke cijfers 
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4. Hier zijn wij trots op 

Het concept StartersCentrum  - samenwerkingsverband KvK en gemeenten -  heeft  sinds de 

oprichting in 1996 een unieke & volwassen plaats ingenomen in het werkveld van stimuleren van 

ondernemerschap in Nederland. Het StartersCentrum gaat daarin verder dan de reguliere 

dienstverlening van de KvK. De persoonlijke & professionele aanpak draagt bij aan het vergroten van 

de kwaliteit van startende ondernemers. 

In Limburg laat het aantal startende ondernemers sinds 2006 een doorlopende toename zien. De 

belangstelling van de doelgroep voor de diensten van het StartersCentrum is in die periode 

proportioneel gestegen.  Per jaar vinden 3000 tot 4000 klanten hun weg naar de organisatie.  

In onderstaande tabel worden de prestaties in historisch en landelijk perspectief geplaatst. 

Tabel 1 Overzicht dienstverlening StartersCentrum en aantal startende ondernemingen 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Adviesgesprekken 2.375 2.234 1.929 2.570 2.223 2.389 1.913 1.933 

Bijeenkomsten         

Oriëntatie 52 46 82 91 78 57 31 41 

deelnemers 1.216 1.025 1.453 1.756 1.447 1.087 546 819 

Seminars 36 46 85 89 103 68 31 36 

deelnemers 690 759 1.040 1.203 1.617 1.220 554 842 

Startersdag 1.200 1.000 2.000 1.730 1.135 850 786 875 

 

Limburg starters 5.273 5.663 5.859 6.139 6.249 6.591 6.720 7.437 

∆ in % - +7,4 +3,5 +4,8 +1,8 +5,5 +2,0 +10,6 

 

NL starters 90.100 101.900 107.400 104.900 123.500 133.900 133.200 150.263 

∆ in % +11,6 +13,1 +5,4% -2,3 +17,2 +8,4 -1,0 +12,8% 

 

Aantal ZZP’ers  89.630 95.600  108.700  124.900 141.250 

% ZZP van tot NL  88,0 89,0  88,0  93,7 94,0 

 

Opmerkingen: 

• In 2008 zijn de KvK Zuid-Limburg en Noord- & Midden-Limburg gefuseerd tot KvK Limburg. De 

diensten van het StartersCentrum zijn toen opgeschaald tot provinciaal niveau; 

• In 2012 is door uitblijvende dekking van de meeste gemeenten in Noord- & Midden-Limburg 

overgegaan tot tarifering van de diensten in dit deel van de provincie: dit heeft geleid tot 

aanzienlijk vraaguitval; 

• Het aantal gesprekken en deelnemers aan bijeenkomsten is mede afhankelijk van het aantal 

startersprojecten die door het StartersCentrum uitgevoerd worden/werden. Zo zijn er in de 

periode  2006 t/m 2008 een aantal buurteconomie projecten uitgevoerd en in de periode 2009 

t/m 2011 een groot project voor de creatieve industrie in Limburg; 
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• De enorme toename van het aantal startende ondernemers in NL is ook niet aan Limburg voorbij 

gegaan. De verwachting is dat de komende jaren deze ´flexibilisering van de arbeid´ zal 

aanhouden (bron EIM); 

• Van het aantal startende ondernemers in Nederland startte in 2013 94% als Zelfstandige Zonder 

Personeel (ZZP’er); 

• Het aantal starters In Limburg en Nederland is afgelopen jaar (2013) met respectievelijk 11% en 

13% gestegen ten opzichte van 2012 (bron Startersprofiel KvK). 

 

5. Dit is onze organisatie 

De Stichting StartersCentrum Limburg is een netwerkorganisatie die via een programmagerichte en 

projectmatige aanpak lokale overheden helpt in de uitvoering van een actief startersbeleid. In eerste 

instantie bestaat de organisatie uit een kernteam van 2 medewerkers (de regionale 

ondernemersadviseurs) die op projectbasis worden aangevuld met specifieke expertise op het 

gebied van stimuleren van ondernemerschap en met secretariële ondersteuning. De operationele 

verantwoordelijkheid ligt bij een parttime (0,2 fte) leidinggevende (coördinator-manager). 

Het StartersCentrum werkt daarbij nauw samen met partners bij de opdracht gevende gemeenten 

(op het terrein van economische en sociale zaken) en andere (semi-) publieke organisaties & 

instellingen zoals de nieuwe Kamer van Koophandel Nederland, het UWV en onderwijsinstellingen. 

De ondernemersadviseurs werken vanuit de 4 basislocaties in Heerlen, Maastricht, Roermond en 

Sittard-Geleen. 

Afhankelijk van het toetreden van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zullen er in 

samenspraak met deze partners activiteiten ontplooid worden in deze regio. 

In onderstaande tabel wordt de operationele inzetbaarheid van het kernteam in uren aangegeven: 

 

  

 Werktijd 

factor 

Beschikbare 

uren 

Persoonlijk 

advies 

Bijeen- 

komsten 

Acquisitie 

/ netwerk 

Organisatie 

/ project 

Ondernemersadviseurs 2,0 fte 3300 1600 720 280 700 

Coördinator-manager 0,2 fte 330 0 0 200 130 

Totaal 2,2 fte 3630 1600 720 480 830 



Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg 

 

versie maart 2014  Pagina 7 

 

6. Onze regels inzichtelijk 

Het StartersCentrum werkt in het publieke domein aan het stimuleren van privaat initiatief. Dat 

betekent dat publieke middelen worden aangewend ter bevordering van particuliere initiatieven. De 

dienstverlening bestaat uit informatievoorziening, kennisoverdracht en netwerkvorming (makelaar in 

contacten). Onafhankelijkheid, transparantie en integriteit zijn leidend in het uitvoeren van deze 

publieke taak. 

Het kernteam bestaat uit een zelfsturend team van 2 professionals, daar waar nodig ter zijde gestaan 

door een parttime coördinator-manager als representant van het bestuur. Het kernteam legt 

periodiek verantwoording af aan het bestuur. De basis vormt de cyclus van een jaarlijks 

activiteitenplan plus begroting en een jaarverslag waarin de verantwoording plaats vindt over de 

bestede middelen, gemaakte keuzes en behaalde resultaten. Over het financiële jaarverslag vindt 

een externe accountantscontrole plaats. 

 

7. Zo werken wij:  onze kernwaarden 

Als organisatie neemt het StartersCentrum een duidelijk en onderscheidende positie in. Rechtstreeks 

persoonlijk contact en kennisoverdracht zijn de belangrijkste kernmerken van de dienstverlening. 

Daarbij zijn de volgende kernwaarden leidend: 

Onafhankelijk 

Het StartersCentrum is een stichting en dient een publiek belang met als focus ‘gezond startend 

ondernemerschap’. Er is geen commercieel belang en daar waar de markt activiteiten kan oppakken 

wordt er niet in concurrentie getreden en beperkt de dienstverlening  zich tot doorverwijzen. 

Betrouwbaar 

Het StartersCentrum informeert, adviseert en verbindt. Deskundige begeleiding betekent op de 

hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op maatschappelijke, economisch en sociaal gebied, zowel 

landelijk, regionaal als lokaal. Informatie wordt geduid en vertaald naar de persoonlijke 

omstandigheden van de klant. Zo wordt invulling gegeven aan betrouwbaar advies. 

Laagdrempelig 

Het StartersCentrum is lokaal actief vanuit de grote steden in Limburg en voegt waarde toe door 

middel van zowel betaalde als ook kosteloze dienstverlening. Voor klanten wordt onderscheid 

gemaakt tussen inwoners uit de deelnemende partnergemeenten (subsidiërend dus kosteloos) en de 

overige gemeenten (niet subsidiërend dus betaalde dienstverlening).  

Afspraken voor een persoonlijke adviesgesprek vinden uiterlijk binnen 2 weken na verzoek plaats 

(korte lijnen, snel toegankelijk), antwoorden op telefonisch contact binnen ten hoogste 24 uur en e-

mail binnen 2 werkdagen. 
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In bijlage A (Overzicht Partner- en  Overige gemeenten 2014 StartersCentrum Limburg) wordt het 

onderscheid in dienstverlening per gemeente afgezet tegen het aantal inwoners (meetmoment 

ultimo 2012, bron provincie Limburg). In 2014 kan 54% van de inwoners van de provincie kosteloos 

gebruik maken van de dienstverlening. 

Betrokken 

Persoonlijke begeleiding en een gedegen voorbereiding vergroot de slaagkans van de startende 

ondernemer. Het StartersCentrum werkt met één vast aanspreekpunt (de persoonlijke 

ondernemersadviseur) per klant die via alle moderne communicatiemiddelen bereikbaar is. 

Ondernemerschap vereist zelfstandigheid maar met een persoonlijk duwtje in de rug. Een 

professionele band tussen adviseur en klant draagt hiertoe bij. 

Doelgroep 

Het StartersCentrum is een eerstelijnsvoorziening en richt zich op aspirant ondernemers die in of 

vanuit Limburg willen starten. Zij bevinden zich in de inspiratie-, oriëntatie- of opstartfase. Volgens 

inschatting op basis van landelijke gegevens (ruim 300.000 mensen per jaar) zijn dat er in Limburg 

zo´n 15.000 per jaar. Van degene die besluiten om te starten is de insteek deze mensen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op het zelfstandig ondernemerschap, zodat de slagingskans van hen 

toeneemt. Dit moet er toe leiden dat de meerderheid van de gestarte bedrijven in Limburg over 5 

jaar nog bestaat. 

Figuur 1 Doelgroep StartersCentrum 
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Spin in het web 

Het StartersCentrum wil invulling geven aan haar functie van centrale toegangspoort voor startend 

ondernemerschap in Limburg. Daarbij wordt gezocht naar synergie met relevante instanties als: 

• Kamer van Koophandel NL (nieuw) 

• UWV Werkbedrijf 

• Werkpleinen en sociale diensten van de (samenwerkende) gemeenten 

• Bedrijvencontactpunten en -functionarissen van gemeenten 

• Afdelingen economische zaken van gemeenten 

• Provincie Limburg (Economie) 

• IMK 

• Qredits & banken 

• Ondernemersklankbord 

• Ondernemersorganisaties zoals MKB Limburg & JBS 

Daar waar passend worden klanten direct doorverwezen naar deze partijen (‘makel-schakel’). 

 

8. Dit hebben wij te bieden 

Werkwijze 

Het StartersCentrum levert een bijdrage aan de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Een 

eerste stap daarin is een nieuwe invulling van de werkwijze ´afspraakgericht werken´: 

De organisatie is 24x7 bereikbaar voor haar klanten. Zij kunnen op ieder moment met elk medium 

(telefoon, pc, laptop, tablet, smartphone) vanaf iedere locatie een afspraak inplannen, zowel voor 

een persoonlijk adviesgesprek als voor een bijeenkomst. Daarvoor is de website 

www.starterscentrum.nl  geoutilleerd met slimme software. Door het toevoegen van extra 

mogelijkheden aan een dienst (b.v. het op voorhand opsturen van een vraag, bedrijfsidee of 

ondernemingsplan), zal bovendien het rendement van de afspraak verhoogd worden. Door de klant 

verantwoordelijk te maken voor het invoeren van juiste contactgegevens wordt veel tijdrovend 

invoerwerk voorkomen. Dit levert het volgende op: 

• Hogere kwaliteit van dienstverlening 

• Verlaging van `no-shows´ � klanten ontvangen een standaard emailbevestiging en -reminder 

van een afspraak of reservering, inclusief routebeschrijving.  

• Lagere (administratieve) lasten � het aantal telefonische afspraakverzoeken daalt 

aanzienlijk en de verzoeken die binnenkomen worden bovendien efficiënter verwerkt. 

• Geen secretariaatsfunctie nodig voor agendabeheer 

• Wachttijden zo goed als verdwenen � afspraken en reserveringen worden zo efficiënt 

mogelijk ingepland.  
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• Meten = weten � het management dashboard binnen de software maakt het mogelijk op 

een uitgebreide manier resultaten te meten en doelgericht bij te sturen. Te denken valt aan 

gegevens rondom wacht- en afhandeltijden, aantal no-shows, de bezettingsgraad, maar 

bijvoorbeeld ook de kwaliteitstrends van de afspraken door periodieke (geautomatiseerde) 

enquêtes (klanttevredenheidsonderzoeken). 

Locaties 

Het StartersCentrum maakt in 2014 gebruik van de volgende flexibele werkplekken van waaruit de 

dienstverlening plaats vindt: 

• Businesspark C-Mill, Jan Campertstraat 5 in Heerlen (www.cmill.com) 

• Porta Mosae / Geusselt Businesspark, Geusseltweg 43c in Maastricht 

(www.geusseltbusinesspark.nl/kantoor/porta-mosae) � op dit moment (feb 2014) is dit de 

huidige werklocatie in Maastricht; in overleg met de gemeente zal het StartersCentrum vanaf 

het voorjaar 2014 mogelijk zijn intrek nemen in een nog nader te bepalen locatie in 

Maastricht-centrum 

• Office à la Carte / SLIMhuis, Poststraat 8 in Sittard-Geleen (www.slimondernemen.eu) 

• Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5 in Roermond (www.ondernemerspleinlimburg.nl)  

Op bovenstaande locaties  worden flexplekken gehuurd waar persoonlijke adviesgesprekken met 

klanten en netwerkpartners plaats vinden. Zowel in Heerlen, Sittard-Geleen als Roermond worden 

hier in 2014 ook de collectieve bijeenkomsten (seminars & workshops) aangeboden. In Maastricht zal 

tot de verhuizing naar het nieuw te openen Venture Lab voor bijeenkomsten gebruik gemaakt 

worden van een externe locatie, gezien de beperkingen in het Porta Mosae gebouw. In Noord- & 

Midden-Limburg zullen in de loop van 2014 activiteiten kunnen worden ontplooid op verzoek van 

gemeenten die willen participeren. 

Diensten 

Het StartersCentrum biedt in 2014 in Limburg de volgende diensten aan: 

• Persoonlijk adviesgesprek met een ondernemerscoach waarin de volgende onderwerpen aan 

bod kunnen komen: 

o het concretiseren van een bedrijfsidee (`business modeling´) 

o het klankborden over bedrijfsideeën & -plannen 

o het zoeken naar netwerkpartners & relevante contacten 

o stappenplan van idee naar eigen bedrijf 

o consequenties van ondernemerschap en bewuste keuze 

o het opstellen van een ondernemingsplan 

o ondersteuning bij het zoeken naar en kiezen van de juiste bedrijfsfinanciering 

(onderhands, bancair, microfinanciering, crowdfunding, venture capital, etc…) 

o hulp bij starten vanuit een uitkeringssituatie (WW, WIA, WAO, WAJONG, WWB)  

  



Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg 

 

versie maart 2014  Pagina 11 

 

Deze adviesgesprekken vinden doorgaans plaats volgens onderstaand schema (afhankelijk 

van de regionale vraag): 

 

• Oriëntatiebijeenkomst `Start je eigen bedrijf!´ geeft antwoord op o.a. de volgende vragen: 

o wat betekent het om ondernemer te zijn?  

o welke eigenschappen hebben succesvolle ondernemers? 

o hoe zet je een ondernemingsplan op? 

o welke  stappen onderneem je richting eigen bedrijf?  

o wat moet er geregeld worden?  

o hoe zit het met rechtsvormen, financiën en belastingzaken? 

o waar & hoe vind je klanten? 

 

• Thematische seminars rondom starten van een eigen bedrijf 

o Hoe start je als freelancer / ZZP´er? 

o Ondernemem vanuit een WW-uitkering 

o Een goede start met de Belastingdienst 

o Ondernemingsplan schrijven 

 

Bovenstaande reguliere programmering richt zich op alle aspirant starters in Limburg. Daarnaast zijn 

er projecten in aanvraag en ontwikkeling c.q. verleend voor specifieke doelgroepen: 

• 45Plös ZZP ZL: een stimuleringsprogramma voor 45+ starters in Limburg met ondersteuning 

van de provincie (aanvraag ingediend november 2013, beschikking verleend op 8 jan 2014, 

projectvolume €  203.260, looptijd 2014-2015) 

• Coachingsvouchers Ruimte voor Ondernemerschap Heerlen: programma voor ZZP´ers in de 

gemeente Heerlen (beschikking verleend 20 dec 2013, projectvolume € 50.500, looptijd 

2014) 

• ZZP Zuyd: programma ´van idee naar zelfstandig professional´ voor studenten, docenten en 

alumni van Zuyd Hogeschool (aanvraag in kader van Valorisatieprogramma Zuid-Limburg, 

projectvolume € 2.700, looptijd 2014) 

 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Heerlen ja Ja ja   

Maastricht ja  ja   

Roermond    ja  

Sittard-Geleen  ja  ja  
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Tarifering 

Tot nu toe was de dienstverlening in Zuid-Limburg grotendeels kosteloos, in Noord- en Midden-

Limburg (met uitzondering van de gemeenten Roermond & Bergen) was er sprake van betaalde 

diensten (€ 50 voor een adviesgesprek en € 35 voor een bijeenkomst). In Zuid-Limburg zijn er 5 

gemeenten die recentelijk een afbouwscenario hebben gekozen met betrekking tot hun bijdrage: dit 

zijn de gemeenten  Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals,  Valkenburg en Schinnen. Zij hebben wel 

bijgedragen aan de opbouw van het StartersCentrum maar maken vooralsnog andere keuzes.  De 

gemeente Eijsden-Margraten draagt nog wel bij, maar bouwt dit eveneens af.  

Tot nu toe verleent het StartersCentrum ook diensten aan de niet-subsidiërende gemeenten in de 

hele provincie Limburg. Hierbij worden de volgende tarieven aangehouden, te weten € 50 voor een 

adviesgesprek en € 35 voor een bijeenkomst of seminar. Betaling geschiedt vooraf door middel van 

een betalingsmodule via de website. De hier genoemde tarieven komen overeen met de bedragen 

die de KvK Limburg vroeg voor de door haar verrichte diensten. Deze tarieven zijn echter niet 

kostendekkend. De KvK Limburg financierde dit mede uit de inkomsten die men kreeg. 

Deze tarieven zullen echter in de loop van 2014 worden aangepast.  

Daarnaast zal het StartersCentrum gevraagd en ongevraagd gemeenten adviseren en bijstaan bij de 

ontwikkeling van lokaal en regionaal startersbeleid. Daar waar nodig initiatieven mee-ondersteunen 

en zorgen voor relevante verbindingen tussen de diverse (lokale)startersprojecten en initiatieven. 

 

Investering & rendement 

In tijden van scherpe keuzes over de besteding van beperkte publieke (gemeentelijke) middelen is de 

vraag terecht wat de deelnemende gemeenten terug ontvangen van hun investering in een pro-

actief startersbeleid voor hun inwoners. In onderstaande tabel is aangegeven wat deze ‘return on 

investment’ bedraagt afgezet tegen de investering. Daarbij is uitgegaan van de meest recente cijfers 

over 2013. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat het bij de niet-subsidiërende gemeenten (cursief) handelt op 

een nog niet bestaand rendement.  
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Regio Partnergemeenten 

& niet-subsidiërende 

gemeenten 

Aantal 

inwoners 

2012 

Bijdrage (€ 0,38 

per inwoner) 

Aantal 

starters 

2013 

Investering  

per starter 

Parkstad Brunssum  29.199 € 11.096 174 € 64 

Heerlen  89.016 € 33.826 531 € 64 

Kerkrade  47.280 € 17.966 282 € 64 

Landgraaf  38.067 € 14.465 182 € 79 

Nuth  15.644 € 5.945 115 € 52 

Onderbanken  7.966 € 3.027 40 € 76 

Simpelveld  10.914 € 4.147 50 € 83 

Voerendaal  12.664 € 4.812 68 € 71 

Totaal  

Parkstad  

250.750 € 95.284 1.442 € 66 

  

Maastricht & 

Heuvelland 

Eijsden-Margraten  24.994 € 9.498  151 € 63 

Gulpen-Wittem 14.479 € 5.502 116 € 47 

Maastricht  121.540 € 46.185 932 € 50 

Meerssen  19.430 € 7.383 131 € 56 

Vaals  9.749 € 3.705 76 € 49 

Valkenburg aan de Geul  16.945 € 6.439 132 € 49 

Totaal Maastricht & 

Heuvelland  

207.137 € 78.712  1.538 € 51 

  

Westelijke  

Mijnstreek 

Beek  16.457 € 6.254 107 € 58 

Schinnen  13.202 € 5.017 83 € 60 

Sittard-Geleen  94.535 € 35.923 645 € 56 

Stein  25.623 € 9.737 149 € 65 

Totaal Westelijke 

Mijnstreek  

149.817 € 56.930  984 € 58 

 

Midden-Limburg Echt-Susteren  32.165 € 12.223 219 € 56 

 Leudal  36.462 € 13.856 227 € 60 

 Maasgouw  24.095 € 9.156 162 € 57 

 Nederweert  16.713 € 6.351 126 € 50 

 Roerdalen  21.092 € 8.015 130 € 62 

 Roermond  56.392 € 21.429 423 € 51 

 Weert  48.668 € 18.494 308 € 60 

 Totaal  

Midden-Limburg  

235.587 € 89.523 1.595 € 56 

 

Noord-Limburg Beesel  13.742 € 5.222 76 € 69 

 Bergen  13.286 € 5.049 91 € 55 

 Gennep  17.367 € 6.599 124 € 53 

 Horst aan de Maas  41.917 € 15.928 301 € 53 

 Mook en Middelaar  7.874 € 2.992 60 € 50 

 Peel en Maas  43.271 € 16.443 244 € 67 

 Venlo  100.027 € 38.010 705 € 54 

 Venray  42.959 € 16.324 277 € 59 

 Totaal 

Noord-Limburg  

280.443 € 106.568 1.878 € 57 

 

Totaal Limburg 

(33 gemeenten) 

Totaal 

 

1.123.734 € 427.019 7.437 € 57 
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9. Aandachtspunten 

Communicatie & PR 

“Het begin van een goede zaak!” Onder die slogan wil het StartersCentrum zich in 2014 positioneren. 

Tegenover het sterke imago (stevige naamsbekendheid & bewezen reputatie) staat het gevoel 

enigszins verweesd te zijn omdat er geen rechtstreekse verbinding meer is met de KvK. Dat vraagt 

om een herpositionering van haar identiteit. Met externe hulp van een communicatieburo wordt het 

StartersCentrum zelfstandig geprofileerd in het werkveld en de boodschap uitgedragen. Het 

StartersCentrum is geen loket meer maar een moderne netwerkorganisatie met vrienden en volgers 

(met haar eigen `plek in het net´, een eerstelijnsvoorziening).  

 

De volgende communicatiemiddelen zullen worden aangewend en  (door)ontwikkeld: 

• Vernieuwde huisstijl (incl. logo) 

• Website www.starterscentrum.nl 

• Nieuwsbrief (incl. blog) 

• Folder (algemeen & programma) & eventueel poster 

• Visitekaartjes & briefpapier (digitaal & papier) 

• Templates voor brieven, presentaties, folder en nieuwsbrief 

• Social media accounts (Twitter & LinkedIn) 

• Banner voor websites stakeholders 

• Eventueel persberichten 

• Specifieke middelen voor projecten 

 

Als communicatiekanalen zullen naast de digitale snelweg de volgende instanties benaderd worden 

om de diensten van het StartersCentrum onder de aandacht te brengen: 

• Kamer van Koophandel NL (nieuw) 

• UWV Werkbedrijf 

• Werkpleinen en sociale diensten van de (samenwerkende) gemeenten (o.a. afdelingen 

verantwoordelijk voor BBZ) 

• Bedrijvencontactpunten en -functionarissen van gemeenten 

• Afdelingen economische zaken van gemeenten 

• Provincie Limburg (Economie) 

• IMK 

• Qredits 

• Ondernemersklankbord 

• Banken 

• Relevante ondernemersorganisaties zoals MKB Limburg & JBS 
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10. Uitrol 2014-2015 

De provincie Limburg heeft aangegeven in de voorjaarsnota 2014 een besluit te willen nemen over 

de ondersteuning van het StartersCentrum voor een periode van 3 jaar. Deze bijdrage is gekoppeld 

aan de toezegging van de overige Limburgse gemeenten (niet-partner gemeenten) om deel te nemen 

aan het concept. Daartoe is een uitrol voorzien die bij voorkeur via huidige regionale 

samenwerkingsverbanden(Noord-Limburg ‘Greenport’ & Midden-Limburg ‘Key port’) gestalte dient 

te krijgen. De aangestelde coördinator-manager zal zich van deze taak kwijten ondersteund door het 

kernteam. De personele formatie zou met bijdrage van de gemeenten in Noord- & Midden-Limburg 

kunnen worden uitgebreid met 1 of meer ondernemersadviseurs voor dit werkgebied. Als extra 

locatie zouden flexplekken in Venlo en/of Weert in aanmerking kunnen komen. 
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Bijlage A  Overzicht Partner- en Overige gemeenten 2014 StartersCentrum Limburg 

Regio Partnergemeente 

(PG) 

Aantal 

inwoners 

2012 

Overige gemeente 

(OG) 

Aantal 

inwoners 

2012 

Aantal 

inwoners 

tot 2012 

Parkstad Brunssum  29.199    

Heerlen  89.016    

Kerkrade  47.280    

Landgraaf  38.067    

Nuth  15.644    

Onderbanken  7.966    

Simpelveld  10.914    

Voerendaal  12.664    

Totaal PG  

Parkstad  

250.750 Totaal OG  

Parkstad 

0 250.750 

  

Maastricht & 

Heuvelland 

Eijsden-Margraten  24.994    

  Gulpen-Wittem  14.479  

Maastricht  121.540    

  Meerssen  19.430  

  Vaals  9.749  

  Valkenburg aan de Geul  16.945  

Totaal PG Maastricht & 

Heuvelland  

146.534 Totaal OG  

Maastricht & 

Heuvelland 

60.603 207.137 

  

Westelijke  

Mijnstreek 

Beek  16.457    

  Schinnen  13.202  

Sittard-Geleen  94.535    

Stein  25.623    

Totaal PG Westelijke 

Mijnstreek  

136.615 Totaal OG Westelijke 

Mijnstreek 

13.202 149.817 

 

Midden-Limburg   Echt-Susteren  32.165  

   Leudal  36.462  

   Maasgouw  24.095  

   Nederweert  16.713  

   Roerdalen  21.092  

 Roermond  56.392    

   Weert  48.668  

 Totaal PG  

Midden-Limburg  

56.392 Totaal OG  

Midden-Limburg 

179.195 235.587 

 

Noord-Limburg   Beesel  13.742  

 Bergen  13.286    

   Gennep  17.367  

   Horst aan de Maas  41.917  

   Mook en Middelaar  7.874  

   Peel en Maas  43.271  

   Venlo  100.027  

   Venray  42.959  

 Totaal PG 

Noord-Limburg  

13.286 Totaal OG 

Noord-Limburg 

267.157 280.443 

 

Totaal Limburg 

(33 gemeenten) 

Totaal PG 

(15) 

603.577  

(54%) 

Totaal OG 

(18) 

520.157  

(46%) 

1.123.734 

(100%) 
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Bijlage B  Overzicht voorlichtingsbijeenkomsten 2014 StartersCentrum Limburg 

 

Locatie / Voorlichtingsbijeenkomst Heerlen Maastricht 
Sittard-

Geleen 
Roermond Bergen Totaal 

Start je eigen bedrijf! 3 3 3 3 1 13 

Hoe start je  als freelancer / ZZP´er? 4 2 2 2 0 10 

Ondernemen vanuit een WW-uitkering 25 25 25 0 0 75 

Een goede start met de Belastingdienst 4 2 4 3 1 14 

Ondernemingsplan schrijven 2 2 2 2 0 8 

Totaal 38 34 36 10 2 120 

  

 

Voorbeeld programma folder Voorjaar 2014 
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Bijlage C  Klanten aan het woord (bron Klanttevredenheidsonderzoeken 2013) 

 

 
Mijn adviseur van het StartersCentrum is 

goed op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van 

ondernemen, hij maakt goed gebruik van de 

diverse media (telefoon/whatsapp/mail). 

Het meedenken en het aandragen van 

creatieve ideeën wordt door mij zeer 

gewaardeerd. Complimenten! 

Heel fijn dat deze mogelijkheid voor een 

adviesgesprek bestaat en ook nog 

kosteloos! 

Prettig gesprek. Snel inleven in situatie en 

op hoogte van marktsituatie, maar ook 

van kansen zien. 

Gesprekken zijn motiverend, 

enthousiasmerend, inspirerend. 

Daarnaast zeer nuttige informatie 

en advies 

Het gesprek bevestigde mijn 

eigen ideeën en leverde ook 

een paar nieuwe op. 

Voor een klein bedrijf zonder 

personeel is het van heel groot 

belang dat er een klankbord is voor 

de ondernemer. Ik kan het zeer 

waarderen dat zich deze 

mogelijkheid voordoet om met 

deskundige personen te praten. Het 

is niet zomaar een gesprek, de 

adviseur van het StartersCentrum is 

echt betrokken bij de ondernemers 

knelpunten. 

Heldere uitleg, goede hulp 

en snelle reactie 


