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Hierbij treft u aan het jaarverslag 2011 van de Stichting StartersCentrum Zuid-Limburg 

 

In 2011 zijn in Limburg 6.362 personen een eigen bedrijf begonnen. Een lichte groei ten opzichte van het 

jaar 2010. 

 

Er zijn 2.389 adviesgesprekken gevoerd. Ook hier is sprake van een lichte groei. Ondanks alle informatie 

die op internet beschikbaar is, heeft de klant niettemin behoefte aan één op één gesprekken. 

 

Het jaar 2011 is in zoverre markant te noemen doordat  de minister van Economische Zaken Landbouw en 

Innovatie te kennen heeft gegeven de structuur van de Kamers van Koophandel ingrijpend te gaan 

wijzigen.  Zowel wat betreft de bestuurlijke ophanging (één zelfstandig bestuursorgaan), alsook de 

financiering (afschaffing van de verplichte bijdrage, financiering via de rijksbegroting). Een en ander wordt 

geëffectueerd per 1 januari 2014. 

 

Dit betekent  dat het verslagjaar 2011,  maar ook het jaar 2012 in het teken staan van het uitwerken en 

verkennen van scenario’s over de continuïteit. 

 

Het bestuur 

 
Oktober 2012 

Voorwoord 
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1.1 Introductie         

 

De Stichting StartersCentrum Limburg bestaat sedert 1995. Het initiatief is voortgekomen uit 

de samenwerking met onder meer de gemeente Maastricht ter versteviging van de lokale 

economie. Dit heeft ertoe geleid dat in de breedte op het gebied van startersbegeleiding een 

jarenlange samenwerking is gerealiseerd met de Kamer van Koophandel en uiteindelijk alle 

Zuid–Limburgse gemeenten.  

De gemeenten Roermond en Venlo hebben inmiddels aansluiting gevonden. De gemeente 

Venlo heeft in 2011 laten weten vanaf 2012 geen gelden meer vrij te kunnen maken voor 

ondersteuning van het StartersCentrum. 

Primaire doelstelling is om door deze samenbundeling van krachten, het stimuleren van het 

ondernemerschap in de regio van een extra impuls te voorzien en een herkenbaar en 

laagdrempelig aanspreekpunt te creëren.   

Voor de activiteiten van het StartersCentrum bestaat in de Provincie een breed draagvlak. 

Subsidiëring van de activiteiten vindt niet alleen plaats door de Kamer van Koophandel 

Limburg, maar ook door de Zuid–Limburgse gemeenten.  

De gekozen stichtingsvorm van het StartersCentrum leent zich bij uitstek om de bestuurlijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen in te vullen. 

Bestuurszetels worden bekleed namens de Kamer van Koophandel en de Zuid-Limburgse 

gemeenten. 

 

1.2 Bestuurssamenstelling       

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

 

 De mevrouw H.C.W. Verhoeven- van Lierop, voorzitter 

 De heer W. Houben, secretaris 

 De heer D.A.M. Akkermans, adviseur 

 De heer A.M.J. Cremers, penningmeester 

 De heer P. Thomas, bestuurslid 

 

 

Stichting StartersCentrum Limburg 
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1.3  Personele formatie        

 

 Mevrouw N.A.M. Rijk, secretaresse, tot 1 december 2011 

 Mevrouw K. Roeleveld, secretaresse, projectbasis 

 Mevrouw R. van Baardwijk, secretaresse, projectbasis, tot 1 juli 2011 

 Mevrouw J.A.W. Beckers, bedrijfsadviseur, tot 1 september 2011 

 Mevrouw C. Dettloff, bedrijfsadviseur 

 De heer G.H.P.J. Gijsen, bedrijfsadviseur 

 De heer M.L.M. van Kasteren, bedrijfsadviseur 

 De heer M.H.T.M. Lamers, bedrijfsadviseur 

 De heer L.H.J. Palmen, bedrijfsadviseur 

 Mevrouw J.A.C.M. Peters, bedrijfsadviseur 

 De heer G.H.H. Smith, bedrijfsadviseur 

 

De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan de heer A.M.J. Palmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting StartersCentrum Limburg 
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1.4 Doelstellingen en realisatie 2012      

 

 Primaire doelstelling is om door deze samenbundeling van krachten, het stimuleren van het 

ondernemerschap in de regio van een extra impuls te voorzien en een herkenbaar en 

laagdrempelig aanspreekpunt te creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

 

Doelstelling 

2011 

 

Realisatie  

2011 

 

Doelstelling 

 2010 

 

Realisatie  

2010 

 

Aantal 

startersmagazines 

5400 5200 5400 5400 

 

Adviesgesprekken 

 

1200 

 

2389 

 

1500 

 

2223 

 

Aantal startersoriëntatie-

bijeenkomsten 

 57 80 78 

 

Aantal deelnemers 
 

 

1087 

 

1000 

 

1447 

 

Aantal 

themabijeenkomsten 

 68 90 103 

 

Aantal deelnemers 
 

 

1220 

 

1500 

 

1617 

 

Startersdag,  

aantal bezoekers 

1000 850 1500 1135 

 

Aantal starters in 

Handelsregister 

 6362 5500 6249 

Stichting StartersCentrum Limburg 

Tabel 1: Doelstellingen en ralisatie 2011 
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 2.1 Introductie         

De directe en persoonlijke belangenbehartiging van de klant staan voorop. Vertrekpunten 

voor de dienstverlening zijn: laagdrempelig, kosteloos, onafhankelijk, deskundig en 

betrouwbaar. 

 De laagdrempeligheid wordt bevorderd door onze huisvesting op verschillende locaties 

in de regio. 

 Mede dankzij subsidiëring, worden de producten en diensten voor het merendeel 

kosteloos aangeboden.  

 Het StartersCentrum wil als onafhankelijke non-profit organisatie de aantrekkelijkheid 

van het ondernemerschap uitdragen en stimuleren door het geven van voorlichting en 

het bieden van  

individuele ondersteuning en begeleiding. 

 De bedrijfsadviseurs beschikken over het vereiste kennisniveau en adviseren de 

startende ondernemer in alle fasen van het proces, van idee tot en met realisatie. 

 

2.2 Trechtermodel        

Het StartersCentrum; 

 Is hét eerste aanspreekpunt voor startende ondernemers.  

Doelstelling van het StartersCentrum is om in een vroegtijdig stadium zo veel mogelijk 

potentiële starters te bereiken en van informatie en advies te voorzien. Een goed-

voorbereide starter heeft tenslotte méér slagingskans. 

 Werkt voortdurend aan haar naamsbekendheid en maakt haar informatieproducten en 

dienstverlening breed bekend. Dit betekent dat er een aantal contactmomenten zijn. 

Deze verschillen van intensiteit, diepgang en frequentie. 

 Hanteert het trechtermodel wat betreft de intensiteit van de dienstverlening. De ervaring 

leert dat iedere klant in zijn eigen fase van voorbereiding verkeert. Van de klant wordt 

verwacht dat er sprake is van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Hierbij 

wordt de klant door het StartersCentrum gestimuleerd om op eigen onderzoek uit te 

gaan.  
 

Vertrekpunt van het trechtermodel is om zoveel mogelijk activiteiten collectief aan te bieden 

waar dat mogelijk is. Hiermee wordt gerealiseerd dat een grotere populatie in één keer bij 

verschillende thema´s wordt bereikt en dat de individuele contacten met de klant beter benut 

worden. De personele capaciteit wordt effectiever ingezet. Bovendien wordt aan de 

deelnemers een mogelijkheid tot netwerken met andere startende ondernemers geboden. 

Tenslotte kan de klant terecht voor één of meerdere gesprekken bij de bedrijfsadviseur. Met 

deze gerichte aanpak wordt beoogd dat de starter, alvorens een gesprek aan te gaan, voor 

zichzelf al een aantal antwoorden tussentijds heeft verzameld.  

 

Producten en diensten 
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 2.3 Aanbod producten en diensten      

StartersMagazine 

Voor de algemene informatieverstrekking maakt het StartersCentrum behalve van 

telefonische dienstverlening, bovendien gebruik van het startersmagazine. Het magazine is 

speciaal in het leven geroepen voor startende ondernemers en behandelt tal van belangrijke 

onderwerpen op hoofdlijnen. Op het gebied van ondernemerskwaliteiten, fiscale aspecten, 

ondernemingsplan, marketing en acquisitie. Hiermee wordt een goede leidraad aangereikt, 

waarmee de startende ondernemer aan de slag kan. Het starters- magazine wordt kosteloos 

ter beschikking gesteld. In 2011 zijn 5.400 exemplaren uitgereikt. 

 

Startersdag 5 November 2011 

Dit jaarlijks evenement is georganiseerd op 2 locaties in Limburg. Te weten in Heerlen 

(Hotel Van der Valk) en Venlo (Hotel van der Valk). Er waren in totaal 850 bezoekers en 30 

deelnemende organisaties per locatie. 

Figuur 2; Trechtermodel  StartersCentrum 

Producten en diensten 
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Startersoriëntatiebijeenkomsten 2011 

Door de adviseurs van het StartersCentrum worden zowel in de ochtend-,  middag- als 

avonduren bijeenkomsten georganiseerd.  

De startersoriëntatiebijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. Tijdens de 

bijeenkomsten worden o.a. het ondernemingsplan, fiscaliteiten, wettelijke voorschriften 

behandeld. Leidraad hierbij is het stappenplan. 

 

 

 

  Aantal 2011 Deelnemers 
2011 

Aantal 2010 Deelnemers 
2010 

Oriëntatiebijeenkomsten 57 1.087 78 1.447 

 

 

Seminars 2011 

Tijdens en vlak na het starten van een bedrijf heeft de starter vaak/meestal behoefte aan 

concrete informatie. Het StartersCentrum voorziet hierin door het organiseren van seminars. 

Themagericht en op basis van gesignaleerde behoeften. 

 
 

  Aantal 2011 Deelnemers 

2011 

Aantal 2010 Deelnemers 

2010 

Bedrijfsadministratie 1 11 5 79 

Belasting 11 199 11 186 

Belastingdienst/KvK 8 175 6 147 

Acquireren 1 10 2 24 

Werken met alg. voorwaarden 1 8 1  8 

Financiën 0 0 1 11 

Freelance 6 94 12 165 

Internetmarketing 2 34 3 55 

Juridische zaken 0 0 1 8 

Koop van een bedrijf 0 0 2 20 

Marketing 2 29 2 20 

Netwerken 0 0 1 14 

Offerte schrijven 0 0 1 10 

Ondernemingsplan 11 203 17 293 

Parttime 8 111 10 143 

Ondernemen iets voor u? 2 109 0 0 

Uitkering 10 179 17 257 

Webshop 3 33 5 83 

Zorg 2 25 5 64 

Totaal 68 1.220 103 1.617 

Tabel 2: Overzicht Startersoriëntatiebijeenkomsten 

2010/2011  

 

Producten en diensten 

Tabel 3: Overzicht Seminars 2011/2010 
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Adviesgesprekken 2011 

Persoonlijke begeleiding staat voorop. Vandaar dat de  

bedrijfsadviseurs de klanten persoonlijk te woord staan, kosteloos. Deze één-op-één relatie 

is belangrijk, omdat uiteindelijk sprake is van maatwerk richting klant.  

Grofweg is er een tweedeling te maken, namelijk de reguliere adviesgesprekken (start, 

koop, verkoop) en de adviesgesprekken die worden gevoerd binnen de kaders van de 

projecten waarin het StartersCentrum participeert. 

In de adviesgesprekken vindt diepgang en verbreding plaats. Degene die gebruik maakt van 

deze dienst, is doorgaans al een eind op weg bij het voorbereiden van het eigen bedrijf. 

 

 

 

Soort gesprek Intake Vervolg Totaal 

Regulier 1540 307 1847 

Projecten 404 267 671 

Totaal 1944 574 2518 

 

 

Spreekuren 2011 

Specifieke vragen leiden er soms toe dat behoefte is aan advisering door een externe 

deskundige. Hiervoor zijn de spreekuren ingevoerd. Het StartersCentrum faciliteert bij het tot 

stand komen van de afspraken met cliënten en de externe deskundigen. In 2011 werden 

171 spreekuren verzorgd met in totaal 446 deelnemers.  

 

 

 

  Aantal 2011 Deelnemers 2011 Aantal 2010 Deelnemers 2010 

Advocaten 41 131 46 151 

Accountant 20 46 45 117 

Marketing 9 18 11 29 

Belasting 18 67 19 67 

Schuldbegeleiding 23 54 32 54 

Technostarters 7 21 8 23 

Overdracht en 

overname 

40 130 7 25 

Totaal 171 446 168 466 

 

De spreekuren vormen een samenwerkingsverband tussen: 

Kamer van Koophandel / StartersCentrum Limburg, Daemen advocaten, Meulenkamp 

Advocaten, Marketingcirkel Limburg, Belastingdienst, Philips Stiels Schuldbemiddeling, 

NOVU, Ondernemersklankbord en NovAA. 

Naam paragraaf 1 

3 Titel hoofdstuk 3 

3.1 

Producten en diensten 

Tabel 4: Overzicht adviesgesprekken 2011  

Tabel 5: Overzicht spreekuren 

2010/2011 
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Door haar algemene aanspreekfunctie kent het StartersCentrum een grote 

variëteit aan klanten. De klanten (informatie aanvraag, seminars, gesprekken) 

worden geregistreerd in een CRM-systeem.  

Op basis van dit systeem zijn onderstaande gegevens samengesteld. 

 

3.1 Klanten naar geslacht       

 

 
 
 

3.2 Klanten naar opleidingsniveau      

 

Klanten 
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3.3 Klanten naar inkomen       

 

5%

1% 3%

15%

4%
7%

24%

41%

0%

Klanten naar inkomen

Geen

Vut/AOW

Studiefinanciering

Eigen bedrijf

WAO/WIA

WWB

WWB

Loondienst

 
 
 

3.4 Klanten naar branche       
 

17%

19%

7%
18%

1%
3%

10%

13%

5%
4% 4%

-1%

Klanten naar branche

Algemene diensten

Persoonlijke diensten

Facilitaire diensten

Adviesdiensten

Financiën

Vervoer, opslag en
communicatie
Horeca

Detailhandel

Groothandel

Bouw

Klanten 
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4.1 Nieuwe bedrijvigheid       

 

In 2011 zijn 6.362 nieuwe ondernemingen geregistreerd in het Handelsregister. In 2010 in 

totaal 6.249 en in 2009: 6.139. Voor een goed begrip wordt de opmerking geplaatst dat het 

hier uitsluitend betreft degenen die voor de eerste keer toetreden tot het ondernemerschap. 

Met andere woorden buitenlandse vestigingen of filialen van reeds bestaande 

ondernemingen zijn hier niet onder begrepen. 

Starters in de regio 
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4.2 Doorvertaling naar gemeenten      

 

 

 

  2011 2010 %  

Onderbanken 47 46 2 

Landgraaf 172 179 -4 

Beek 71 66 8 

Beesel 65 58 12 

Bergen (L) 69 71 -3 

Brunssum 132 143 -8 

Eijsden 60 51 18 

Gennep 89 82 9 

Heerlen 539 467 15 

Kerkrade 233 235 11 

Leudal 186 209 -11 

Maasgouw 112 136 -18 

Maastricht 811 804 1 

Margraten 81 72 13 

Meerssen 108 114 -5 

Nederweert 101 69 46 

Nuth 73 85 -14 

Roermond 366 368 -1 

Schinnen 68 62 10 

Simpelveld 47 47 0 

Stein 129 91 42 

Vaals 57 56 2 

Venlo 590 665 -11 

Venray 241 237 2 

Voerendaal 68 60 13 

Weert 291 293 -1 

Valkenburg a/d Geul 94 115 -18 

Horst aan de Maas 226 225 0 

Peel en Maas 180 202 -11 

Roerdalen 107 113 -5 

Echt-Susteren 187 199 -6 

Gulpen-Wittem 66 67 -1 

Sittard-Geleen 592 562 5 

Totaal 6362 6249 0 

Starters in de regio 
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5.1 Inleiding projecten      

 

Naast de reguliere activiteiten worden door het StartersCentrum bijzondere projecten 

uitgevoerd. Dit gebeurt doorgaans op lokaal niveau en in opdracht van gemeenten of 

derden. Dit betekent dat van additionele financieringsbronnen gebruik wordt gemaakt en dat 

door middel van de projecten extra impulsen worden gegeven aan de startersondersteuning. 

Zowel wat betreft intensiteit van de dienstverlening alsook inzet van bijzonder 

instrumentarium zoals vergoedingen voor opleidingen, extra coaching, workshops en 

marktonderzoek, etcetera. 

 

5.2 Project Creatief Ondernemerschap, een impuls voor innovatie  

 

In 2008 zijn de Kamers van Koophandel Brabant en Limburg gestart met het project Creatief 

ondernemerschap, een impuls voor innovatie. De aanleiding hiervoor was het toenemende 

economische belang en de bovengemiddelde groei van de creatieve industrie. Uniek aan het 

project om de creatieve industrie te versterken, is de insteek vanuit de bovenregionale 

samenwerking in twee provincies waarbij beide Kamers van Koophandel intensief 

samenwerken. Het project heeft een looptijd t/m 31 maart 2012. 

 

Binnen het projectplan zijn de volgende doelen bepaald: 

• (startende) bedrijven in de creatieve sector stimuleren en faciliteren; 

• netwerken en samenwerkingscombinaties tussen bedrijven in de creatieve sector en 

‘reguliere’ sectoren tot stand brengen. 

 

De focus ligt daarbij op de sectoren: 

• kunsten (beeldende kunst, podiumkunst en literatuur); 

• media en entertainment (omroep, muziekindustrie, film- en video/gamingindustrie en 

uitgevers); 

• creatief-zakelijke dienstverlening (vormgeving, ontwerp en reclame). 

 

Vanuit het project zijn in 2011 op Limburgse schaal de volgende activiteiten ondernomen: 

 

Dienstverlening vanuit drie creapoints 

Bij de start van het project zijn in Heerlen, Maastricht en Venlo creapoints ingericht. Loketten 

in een creatieve werkomgeving waar creatieven terecht kunnen voor een breed pakket aan 

adviezen, ondersteuning en begeleiding.  

 

Inzet Adviseurs creatieve industrie 

De adviseurs hebben kennis van de creatieve sector, beschikken over een brede kennis op 

het gebied van ondernemerschap en zijn in staat vanuit hun praktijkervaring mee te denken. 

Daarnaast bewegen ze zich in de 

diverse netwerken (antennefunctie). 

In 2011 werden door de adviseurs diverse workshops verzorgd over diverse aspecten met 

betrekking tot het ondernemen in de creatieve industrie. Daarnaast werden 235 

intakegesprekken en 135 vervolggesprekken gevoerd. 

 

 

 

Projecten 
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Bijeenkomsten en trainingen 

Vaak in samenwerking met diverse partners uit het creatieve werkveld organiseerde of 

participeerde het StartersCentrum in seminars, workshops, regionale en landelijke 

netwerkbijeenkomsten en cross-overs tussen ondernemers uit de creatieve sector en het 

‘reguliere’ bedrijfsleven. 

In 2011 werden 12 startersbijeenkomsten georganiseerd die door 161 deelnemers werden 

bezocht. Daarnaast werden 17 thematische workshops/seminars georganiseerd met 260 

deelnemers. Tot slot is medewerking verleend aan 6 bovenregionale bijeenkomsten die door 

215 deelnemers werden bezocht. 

 

Update Toolkit 

De Toolkit is een informatiepakket voor ondernemers in de creatieve sector en bevat alle 

noodzakelijke informatie over bijvoorbeeld huisvesting, financiering, marketing en juridische 

aspecten. De inhoud wordt regelmatig geüpdatet evenals de bijbehorende webwijzers. 

 

 

 

 

 

 

 

Doorontwikkeling CreatiefZuid 

CreatiefZuid is hét digitale platform voor de creatieve sector in Brabant en Limburg  waar 

creatieven zich kunnen presenteren, kennis en inspiratie kunnen opdoen, elkaar vinden voor 

samenwerkingsverbanden en op de hoogte blijven van ontwikkelingen.  Sinds de start in 

oktober 2010 hebben zich ruim 1200 ondernemers aangesloten. Zij worden middels een 

digitale nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen in de 

creatieve sector. 

 

Onderzoek CreatiCITY 

Tijdens de review van het project in april 2010 bleek er behoefte te zijn aan een actueel 

inzicht in de bestuurlijke focus op creatief ondernemerschap bij beide provincies en negen 

grote gemeenten in Limburg en Brabant. In Limburg zijn de gemeenten Heerlen, Maastricht, 

Sittard-Geleen, Roermond en Venlo onderzocht. De gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, 

Eindhoven en Helmond zijn de Brabantse gemeenten die onderzocht zijn. 

In een hieruit voortvloeiend onderzoek zijn voor deze steden zogenaamde focuskaarten 

opgesteld. De focuskaarten laten een momentopname zien van het ontwikkelproces van een 

stad. Op 24 maart 2011 zijn de focuskaarten aan de steden gepresenteerd onder de titel 

‘CreatiCITY’ wat symbool staat voor een aantrekkelijk stadsklimaat. Een klimaat waarin 

creatief ondernemerschap een waardevolle bijdrage levert aan de economische groei en 

werkgelegenheid. 

 

 

5.3 Project Extensio        

 

Extensio - (Interreg IV-A Programma Euregio Maas-Rijn 2007-2013). 

Op 22 juni 2009 is het StartersCentrum Limburg, voor een periode van 3 jaar, samen met de 

IHK Aachen (D), Unizo-Limburg (B), WFG Eupen (B), UCM Liège (B) en Basse Meuse 

Projecten 
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Développement (B) een Euregionaal samenwerkingsverband in de Euregio Maas-Rijn 

aangegaan. Extensio heeft als doel een netwerk op te bouwen voor zowel startende- als 

gevestigde ondernemers welke hun grenzen willen verleggen binnen deze regio.  
 

Een en ander wordt vorm en inhoud gegeven door; 

1. Onderlinge kennis- en ervarings-uitwisseling tussen de startersadviseurs van de 

participerende partijen; 

2. Adviesverlening aan (en kenniservaring delen tussen) startende ondernemers; 

3. Ondernemerschap bevorderen via een Euregionale award en promotie rond het startend 

ondernemerschap; 

4. Euregionaal onderzoek (i.s.m. Universiteit Hasselt) naar de startersproblematiek in de 

Euregio. 

 
Op  16 juni 2011 is op het Drielandenpunt in Vaals de tweede Euregionale StartersAward 

uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Project MSP/Heerlen       

 

Het project Ondernemerskoempel MSP is een initiatief van de gemeente Heerlen en wordt 

uitgevoerd door de Stichting StartersCentrum Limburg. Het project heeft een looptijd van 1 

jaar (1 juli 2010 t/m 30 juni 2011) en richt zich op het versterken van de wijkeconomie en het 

verankeren van het ondernemerschap in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en 

Palemig (MSP). 

Door middel van coaching, huisvesting en netwerkvorming van startende en pas gestarte 

ondernemers wordt kleinschalig ondernemerschap in de wijk bevorderd. En daarnaast 

hebben de (bestaande) ondernemers een vast aanspreekpunt waarmee men kan 

klankborden. 

De gemeente Heerlen kiest hiermee voor aansluiting bij het thema ‘Faciliteren vanuit de 

gemeente van de ZZP-ers in de wijk’, waarop de 31 GSB-steden de komende jaren inzetten 

in het kader van de wijkeconomie. Bij de uitvoering van het project wordt tevens een 

verbinding gezocht met het Euregionale project SUN (Sustainable Urban Neighbourhoods) 

waar het doel is wijken te versterken op het gebied van: energie, groen, sociale cohesie en 

economie. 

Deze laatste pijler wordt ingevuld middels de uitvoering van dit internationale project waarbij 

ook onderlinge kennis en ervaringuitwisseling plaatsvindt tussen de 5 wijken van het SUN-

project. 
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Projectdoelstelling 

Het project Ondernemerskoempel MSP is gericht op startende en gestarte ondernemers 

(onderneming niet ouder dan 3 jaar) in de MSP wijken van de gemeente Heerlen. Het project 

biedt ondersteuning bij het volwassen worden van hun eigen bedrijf en daarnaast biedt het 

de mogelijkheid om voor bestaande ondernemers uit het kleinbedrijf (< 10 medewerkers) een 

vast aanspreekpunt te zijn op het gebied van bedrijfsvoering en het ontwikkelen van het 

eigen bedrijf. 

 

Realisatie project Ondernemerskoempel MSP in 2011 

Gedurende de projectperiode hebben er 23 intakeges[prekken en 20 vervolggesprekken 

plaatsgevonden met startende ondernemers. Voor de coachingsgesprekken is 

samengewerkt mety het Ondernemersklankbord. Er zijn een 13-tal intakegesprekken 

gevoerd en hieruit is 1 cocahingstraject voortgekomen. 

Gedurende de projectperiode zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet: advertenties 

in De Limburger, Wijkblad MijnMsp, huis-aan-huis verspreiding van de folder van de 

OndernemersKoempel, kwartaal verspreiding van het seminarprogramma en via internet 

websites van het starterscentrum.nl en mijnmsp.nl 

Overzicht van de kwantitatieve doelstellingen: 

 

Kwantitatieve doelstelling Doelstelling Realisatie Opmerking 

Startersbegeleidingtrajecten - 7 Meerdere adviesgesprekken 

per startende ondernemer 

Coachingstrajecten 10 1 Ism OKB  

Netwerkbijeenkomsten 3 2 22 feb & 25 mei 2011 

Thematische seminars 3 3 23 mrt, 27 apr en 6 jun 

Oriëntatiebijeenkomsten - 11 2 x in MSP 

Inloopfaciliteit 1 1 Wekelijks, do-middag 

Microkredieten 3 0 Toestemming te fungeren 

als microfinanciering- 

ondernemerspunt (MF) 

Participatie 1 4 Ad hoc/ structurele 

deelname in div. 

werkgroepen 

Huisvestingsproject 1 1 Reguliere contacten met 

Woonpunt 

Vast aanspreekpunt 1 3 3 adviseurs SSC 
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5.5  Project Ondernemend Maastricht 

Het project Ondernemend Maastricht is een initiatief van de gemeente Maastricht en wordt 

uitgeoverd door de Sticthing StartersCentrum Zuid-Limburg. Het project is op 1 januari 2011 

van start gegaan en heeft een looptijd van 1 jaar met eventueel een verlenging van nog een 

jaar. 

 

Projectdoelstelling 

Ondernemend Maastricht (OM) is een project dat startende en gestarte ondernemers 

(onderneming niet ouden dan 3 jaar) binnen de gemeente Maastricht helpt bij het volwassen 

worden van hun eigen bedrijf. Daarnaast biedt OM bestaande ondernemers uit het 

kleinbedrijf (<10 medewerkers) een vast aanspreekpunt voor vraagstukken over 

bedrijfsvoering en het ontwikkelen van het eigen bedrijf. OM biedt nuttige informatie 

(voorlichting), contactpersonen, ervaren coaches, trainingen, stimuleert en onderzoekt 

huisvestingsmogelijkheden en brengt startende ondernemers in contact met andere 

(startende) ondernemers. 

 

Doelgroepen 

In het project onderscheiden we de volgende klantengroepen: 

 De startende ondernemer in de wijk en Maastricht 

 De bevestigde ondernemer in de wijk en Maastricht 

 

Onder startende ondernemers verstaan wij enerzijds aspirant-ondernemers (de zogeheten 

“pre-starter”) en anderzijds de reeds gestarte ondernemer die niet langer dan 3 jaar bezig is 

(vanaf inschrijfdatum in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Gevestigde 

ondernemers zijn dan ondernemers die langer dan 3 jaar actief zijn. 
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26 |  

 

Activiteiten in de regio 

6 

6.1 

  

6.2 

 

 

Activiteiten in de regio 

  

Onderwijs en 

ondernemerschap 

 

 

26 



 

27 |  

 

6.1 Activiteiten in de regio       

 

Het StartersCentrum heeft  een uitgebreid netwerk met partners in het werkveld zodat de 

belangen van de klanten op een snelle wijze kunnen worden behartigd. Hierdoor zorgen wij 

ook voor de branding van de  naamsbekendheid van het StartersCentrum als hèt loket voor 

de startende ondernemer.. 

Door actief te investeren in de regionale netwerken in de regio wordt het StartersCentrum 

gezien en ervaren als een waardevolle partner op het gebied van nieuwebedrijvigheid door 

startende ondernemers. Er wordt veelvuldig een beroep gedaan op haar expertise. Het 

spectrum is breed. Dit varieert van het houden van presentaties tot het verzorgen van 

cursussen als docent. 

Onderstaand een kort overzicht van andere activiteiten in de regio: 

 Deelname Bedrijven Kontakt Dagen in Maastricht en Venlo 

 Startersprijs Venray: mede-initiatiefnemer,  

 Jurylid Koersvast: aanleveren van gegevens tbv Monitor Koersvast 

 Deelname aan startersdagen Industriële Handelskammer (IHK) te 

Möchengladbach en Neuss 

 Deelname in werkgroep branchering detailhandel gemeente Venlo 

 Rabostartersdag: Fortunato-stadion, geven van workshops 

 MKB Limburg Businessclubs; ondersteuning en promotie 

 Internationale Handelsdag KvK Limburg, deelname c.q. standbemanning 

 Deelname banenmarkten en 45 + markt UWV 

 UWV, presentaties voor werkcoaches 

 Regio Businessdagen in Venray 

 Starterscafé Horst 

 Deutsch-Niederländisches Wirtschafsforum in Mönchengladbach 

Tevens neemt het StartersCentrum deel aan bijeenkomsten en verzorgt zij presentaties bij 

netwerkpartners, zoals: Banken, MKB Limburg Businessclubs, Ondernemersklankbord, 

Jong en Succesvol, Business 4Ladies club en anderen. 

 

6.2 Onderwijs en ondernemerschap      

 

Samen met de Kamer van Koophandel Limburg stimuleert het StartersCentrum Limburg  

ondernemerschapsonderwijs en studentenondernemerschap. Het MKB is de banenmotor 

van onze economie. De onderwijsinstelling en/of studententijd is vaak een goed moment om 

een eigen bedrijf te starten of te oriënteren op het beroep van ondernemer. In onderstaand 

overzicht staan een aantal onderwijsactiviteiten en onderwijs- en 

ondernemerschapsprojecten die in Limburg worden georganiseerd en ondersteund door de 

Kamer van Koophandel en het StartersCentrum. 

 Gilde Ondernemersopleidingl 

 Convenant Vaeshartelt 

 Minor Starters Zuyd fase I & II 

 Project SIA-Raak Creatief MKB Limburg 

 Centre for Entrepreneurship Zuyd 

 ONO project MBOnderneemt Limburg 

 Jong Ondernemen Limburg 

 Deelname aan werkveldcommissies  

 Retail Academy Fontys Logistiek Minor 

Activiteiten in de regio 
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 Youth at Work EuresDays EU 

 International Business School 

Verder verzorgt de Kamer van Koophandel samen met het StartersCentrum lezingen en 

presentaties over het thema ondernemerschap en het starten van een eigen bedrijf.  

 

 

 

 

Datum Opleiding Niveau Aantal 

studenten 

Soort 

21-01-2011 Rcus KTM 4
de

 n4 25 Presentatie Eigen bedrijf 

04-02-2011 Schöndelen Lyceum in Roermond 5 Havo 30 Presentatie Eigen bedrijf 

07-02-2011 HSZ Viscom 2
de

 35 Presentatie Eigen bedrijf 

07-02-2011 HSZ Viscom 3
de

 25 Presentatie Eigen bedrijf 

11-02-2011 ONO project MBOnderneemt - - Stuurgroep HSZ/Gilde/Arcus/CitaV 

14-02-2011 ONO project MBOnderneemt MBO  12 Presentatie Juridische zaken voor 

starters 

14-02-2011 Jong Ondernemen Limburg  -  - Bestuursoverleg Stg. JOL 

16-02-2011 HSZ Vertaleropleiding 4
de

 23 Presentatie Start eigen vertaalburo 

17-02-2011 Citaverder Roermond 3
de

 n4 29 Presentatie Eigen Bedrijf 

20-02-2011 Dendron College te Horst 4H/5VWO 20 Presentatie Eigen Bedrijf 

02-03-2011 Arcus College H&A - - Bedrijfsadviescommissie 

14-03-2011 Arcus ONO Ondernemersopleiding 3/4
de

 15 Presentatie competenties 

ondernemerschap 

15-03-2011 HZS Tbk 1
ste

 41 Presentatie Eigen bedrijf 

17-03-2011 HSZ Tbk 1
ste

  28 Presentatie Eigen bedrijf 

21-03-2011 Retail Academy Fontys Logistiek Minor  -  - Forumdiscussie 

23-03-2011 Ondernemerschap Venlo 3
de

 15 Presentatie Eigen bedrijf 

30-03-2011 Citaverde Groen Roermond - 31 Presentatie Eigen bedrijf 

30-03-2011 HSZ Boma/Cima 2
de

 35 Presentatie MVO & Eigen bedrijf 

31-03-2011 HSZ Btb 2
de

 25 Presentatie MVO & Eigen bedrijf 

09-04-2011 Gilde Technodrome 2
de

 30 Presentatie Eigen bedrijf 

18-04-2011 Arcus College 3/4
de

 36 Jurering Let’s do business 

19-04-2011 Jong Ondernemen - - Bijeenkomst regiofinale 

20-04-2011 HSZ Vertalersopleiding 4
de

 26 Presentatie Eigen bedrijf 

26-05-2011 Sint Jansberg 4
de

 161 Presentatie Eigen bedrijf 

18-05-2011 HSZ Facilitymanagement 2
de

 172 Presentatie Eigen bedrijf 

30-05-2011 Gilde Hospitality Wellness 4
de

 15 Presentatie Eigen bedrijf 

12-09-2011 Arcus Toerisme en Leisure 2
de

 51 Presentatie Eigen bedrijf 

12-09-2011 HSZ Minor 3
de

 12 Presentatie Eigen bedrijf 

14-09-2011 HSZ blok ondernemingsplan 2
de

 48 Presentatie Eigen bedrijf 

Activiteiten in de regio 

Tabel 14: Overzicht onderwijsactiviteiten 2011 
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Datum Opleiding Niveau Aantal 

studenten 

Soort 

13-10-2011 Gilde Technodrome/logistiek 2
de

 20 Presentatie Eigen bedrijf 

13-10-2011 Arcus Horeca  4de 45 Presentatie Ondernemingsplan 

31-10-2011 Citaverde vormgeving, groen en 

paardenhouderij 

4
de

 20 Presentatie Ondernemingsplan 

31-10-2011 Schöndelen VWO 6
de

 28 Presentatie Eigen bedrijf 

07-11-2011 Fontys Logistiek 3
de

 13 Presentatie 

16-11-2011 Gilde MBO ondernemer 4
de

 10 Presentatie Eigen bedrijf 

01-12-2011 HSZ Minor 3/4
de

  17 Presentatie Eigen bedrijf 

05-12-2011 Citaverde Groen 4
de

 25 Presentatie Ondernemingsplan 

     

Totaal Aantal bijeenkomsten: 38  1.124 Deelnemers 

Activiteiten in de regio 
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Het stimuleren van de naamsbekendheid van het StartersCentrum heeft 

permanent aandacht. Naast frequente publicaties in de Kamerkrant is bovendien 

gezocht naar de mogelijkheden van free-publicity in de Limburgse media. 

 

7.1 Website         

 

De klant kan op de website www.starterscentrum.nl informatie  

vinden over de dienstverlening van het StartersCentrum, de agenda, nieuws, 

downloads etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 is de website 17.037 keer bezocht door 8.865 unieke bezoekers. Dit heeft 

geresulteerd in 101.116 pageviews.  

De meest bekeken pagina’s zijn: 

1 Home 

2 Agenda 

3 Contact 

 

82% van de bezoekers komt direct terecht op de website via adres of bladwijzer. 8% via 

verwijzende websites en 10% van de bezoekers komt via zoekmachines terecht op de 

website starterscentrum.nl. 

 

 

7.2 Brochure         

 

Tevens maakt het StartersCentrum gebruik van de brochure van de Kamer van 

Koophandel, waarin alle seminars beschreven staan, zo ook de seminars van het 

StartersCentrum. 
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7.3 Nieuwsbrief         

 

 

Het StartersCentrum Limburg verstuurde in 2011,  2 keer per jaar haar digitale nieuwsbrief 

met de laatste informatie op het gebied van ondernemerschap. Eind 2011 zijn er méér dan 

3000 abonnees.  

Terugkerende items in de nieuwsbrief zijn: Agenda bijeenkomsten, seminar toegelicht en de 

ondernemer vertelt. Het versturen van de nieuwsbrief zorgt telkens weer voor een piek in 

bezoekersaantallen van de website. 

PR en marketing 
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8.1 Financiën         

 

De Stichting StartersCentrum wordt in 2011 financieel ondersteund door  Zuid– 

Limburgse gemeenten en de gemeenten Roermond en Venlo. 

Voorts vormen projecten een extra bron van inkomsten. 

Conform de statuten laat het bestuur de jaarrekening van de Stichting door een 

registeraccountant controleren. Voor belanghebbenden ligt de jaarrekening ter 

inzage bij het StartersCentrum. 

 

Financiën 


