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Hierbij treft u aan het jaarverslag 2012 van de Stichting StartersCentrum Limburg. 

 

Het aantal starters in 2012 bedraagt 6.720. Ten opzichte van het kalenderjaar 2012 (aantal 

starters 6.591) is er sprake van een toename van  2%. 

Landelijk was de startersontwikkeling stabiel. 

In Limburg neemt de gemeente Maastricht met 871 starters in absolute zin de koppositie in. 

Het aantal starters per gemeente fluctueert. Zie het overzicht op pagina 18. 

 

Ontegenzeggelijk is er in economisch opzicht sprake van guur weer. Een goede 

voorbereiding en verantwoorde keuze voor het ondernemerschap is dan essentieel. 

 

De klant weet ons goed te vinden. Qua klantenbereik is er sprake van een gevarieerd 

profiel. Zowel wat betreft inkomenspositie, leeftijd en opleiding. Kortom het StartersCentrum 

voorziet in een duidelijke generieke behoefte, zodat recht wordt gedaan aan onze basis 

infrastructuur. 

 

Uiteraard wordt het StartersCentrum ook in 2012 geconfronteerd met de reorganisaties bij 

de Kamers van Koophandel en Syntens. Deze reorganisatie krijgt zijn beslag per 1 januari 

2014. 

Dit betekent dat de continuïteitsvraag manifest is en dat in 2012 initiatieven zijn genomen 

om nieuwe allianties aan te gaan c.q. bestaande samenwerking met gemeenten te 

versterken. Op de Limburgse schaal. 

 

Voor het eerst in het bestaan van het StartersCentrum wordt een beroep gedaan op 

Provinciale middelen. Ten tijde van het redigeren van dit jaarverslag is de dialoog nog niet 

afgerond. 

 

Het bestuur, 10 juni 2013 

 

Voorwoord 
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1.1 Introductie         

 

Het activiteitenplan  2012 is gezamenlijk opgesteld met de Kamer van Koophandel Limburg. 

In zoverre is sprake van een coproductie. In het overgangsjaar 2012 zijn zowel 

bedrijfsadviseurs van de Kamer van Koophandel en van het StartersCentrum in het domein 

van de startersadvissering en hiervan afgeleide projecten ingezet..  

 

1.2 Bestuurssamenstelling       

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

 

 De mevrouw C.J.M. Pluijmaekers, voorzitter 

 De heer W. Houben, secretaris 

 De heer A.F.M. Willems, bestuurslid 

 De heer R.K.H. Krewinkel, penningmeester 

 De heer P.J.B.C. Thomas, bestuurslid 

1.3  Personele formatie        

 

 Mevrouw N.A.M. Rijk, secretaresse, vanaf 1 augustus 2012 

 Mevrouw K. Roeleveld, secretaresse, projectbasis tot 15 juli 2012 

 Mevrouw C. Dettloff, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel 

 De heer G.H.P.J. Gijsen, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel 

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

 De heer M.H.T.M. Lamers, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel 

 De heer L.H.J. Palmen, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel 

 Mevrouw J.A.C.M. Peters, bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel 

 De heer G.H.H. Smith, bedrijfsadviseur StartersCentrum 

 

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

en Voorlichting Kamer van Koophandel. 
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1.4 Doelstellingen en realisatie 2012      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 
 

Doelstelling 2012 

 

Realisatie 2012 

 

Aantal startersmagazines 
5.400 5.400 

 

Adviesgesprekken 
1.200 1.913 

 

Aantal startersoriëntatie-

bijeenkomsten 

48 31 

 

Aantal deelnemers 
 546 

 

Aantal themabijeenkomsten 
69 31 

 

Aantal deelnemers 
 554 

 

Startersdag,  

aantal bezoekers 

600 786 

 

Aantal starters in Handelsregister 
 6.720 

Stichting StartersCentrum Limburg 

Tabel 1: Doelstellingen en realisatie  
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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 meerdere 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. 

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 

bereikt 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 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 2012 zijn 5.400 exemplaren uitgereikt. 

 

Startersdag 3 November 2012 

Dit jaarlijks evenement is georganiseerd op 1 locatie in Limburg. Te weten in Urmond (Hotel 

Van der Valk). Er waren in totaal 786 bezoekers en 42 deelnemende organisaties.

Figuur 2; Trechtermodel  StartersCentrum 

Producten en diensten 
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Startersoriëntatiebijeenkomsten 2012 

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, ondernemersvaradigheden, wettelijke 

voorschriften behandeld. Leidraad hierbij is het stappenplan. 

 

 

 

  Aantal 2011 Deelnemers 
2011 

Aantal 2012 Deelnemers 
2012 

Oriëntatiebijeenkomsten 57 1.087 31 546 

 

 

Seminars 2012 

Tijdens en vlak na het starten van een bedrijf heeft de starter behoefte aan concrete 

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

Themagericht en op basis van gesignaleerde behoeften. 

 
 

  Aantal 2012 Deelnemers 

2012 

Bedrijfsadministratie 1 13 

Fiscale tips voor starters 2 14 

Belastingdienst/KvK 8 167 

Werken met alg. voorwaarden 0 0 

Freelance 6 85 

Internetmarketing 0 0 

Marketing 0 0 

Netwerken 1 14 

Zorg 0 0 

Ondernemingsplan 6 109 

Parttime 0 0 

Ondernemen iets voor u? 0 0 

Uitkering 4 114 

Webshop 2 31 

Totaal 30 547 

 
Adviesgesprekken 2012 

Persoonlijke begeleiding staat voorop. Vandaar dat de bedrijfsadviseur de klant persoonlijk 

te woord staat. 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, 

Tabel 2: Overzicht Startersoriëntatiebijeenkomsten 

2011/2012  

 

Producten en diensten 

Tabel 3: Overzicht Seminars 2012 
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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. 

 

 

 

Zuid-Limburg 2012 2011  +/- % 

Beek 35 32 9 

Brunssum 68 33 106 

Eijsden-Margraten 33 70 -53 

Gulpen-Wittem 29 34 -15 

Heerlen 354 315 12 

Kerkrade 89 82 9 

Landgraaf 102 61 67 

Maastricht 309 408 -24 

Meerssen 28 38 -26 

Nuth 28 44 -36 

Onderbanken 21 16 31 

Schinnen 20 24 -17 

Simpelveld 22 19 16 

Sittard-Geleen 220 221 0 

Stein 46 44 5 

Vaals 12 12 0 

Valkenburg 24 48 -50 

Voerendaal 59 24 146 

Subtotaal 1499 1525 -2 

        

Noord- en Midden-Limburg 2012 2011   

Beesel 13 20 -35 

Bergen 5 16 -69 

Echt-Susteren 22 47 -53 

Gennep 4 4 0 

Horst a/d Maas 34 85 -60 

Leudal 32 45 -29 

Maasgouw 10 25 -60 

Nederweert 9 14 -36 

Peel en Maas 38 57 -33 

Roerdalen 18 22 -18 

Roermond 40 107 -63 

Venlo 102 257 -60 

Producten en diensten 

Tabel 4:Adviesgesprekken per gemeente 2012 t.o.v. 

2011 
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Noord- en Midden Limburg 2012 2011  +/- % 

Venray 30 70 -57 

Weert 21 47 -55 

Subtotaal 378 816 -54 

        

Buiten Limburg       

België/Duitsland 29     

Nederland - overige 
gemeenten 7     

Subtotaal 36 122 -70 

        

TOTAAL 1913 2463 -22 

 

Spreekuren 2012 

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

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

stand komen van de afspraken met cliënten en de externe deskundigen. In 2012 werden 

134 spreekuren verzorgd met in totaal 323 deelnemers.  

 

 

 

  Aantal 2012 Deelnemers 

2012 

Advocaten 34 110 

Accountant 29 54 

Marketing 9 20 

Belasting 19 55 

Schuldbegeleiding 20 33 

Technostarters 8 18 

Notaris 7 13 

Totaal 134 323 

 

 

De spreekuren vormen een samenwerkingsverband tussen: 

Kamer van Koophandel / StartersCentrum Limburg, Daemen advocaten, Meulenkamp 

Advocaten, Marketingcirkel Limburg, Belastingdienst, Philips Stiels Schuldbemiddeling, 

Metis Notarissen, RTE Adviesgroep, Croonen Adviseurs, Notariskantoor Moonen, NOVU, 

Ondernemersklankbord en NovAA/NBA. 

Naam paragraaf 1 

 

Naam paragraaf 2 

3 Titel hoofdstuk 3 

3.1 

 

3.2 

Tabel 5: Overzicht spreekuren 2012 
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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      

 

Het opleidingsniveau loopt uiteen van alleen basisonderwijs (1%) tot wetenschappelijke 
onderwijs (10%). Het grootste gedeelte van de klanten heeft een HBO-opleiding (44%) 
gevolgd door een MBO-opleiding (33%). 

 

 
 
 

Klanten 
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Klantprofiel: Inkomenspositie
Student

Geen

Loondienst

Eigen bedrijf

Uitkering WW

Uitkering WWB

Uitkering WAO/WIA

Vut/Pensioen/AOW

Studiefinanciering +
eigen bedrijf
Uitkering + Eigen bedrijf

3.3 Klanten naar inkomen       
 

De grootste groep klanten heeft een inkomen uit loondienst, te weten 35%. Op de tweede 
plaats komt de groep met een WW-uitkering (24%) gevolgd door de klanten met een 
inkomen uit een eigen bedrijf (14%).  
In totaal heeft 38% van de klanten een uitkering (werkloosheid, bijstand en 
arbeidsongeschiktheid). al dan niet gecombineerd met andere inkomsten  
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Klantprofiel: Sector

Landbouw en visserij

Industrie

Bouw

Groothandel

Detailhandel

Horeca

Vervoer

Financiën

Adviesdiensten

Facilitaire diensten

Persoonlijke diensten

3.4 Klanten naar branche       
 
De meeste klanten zijn afkomstig uit de sector algemene diensten (21%) gevolgd door de 
adviesdiensten (20%). Op de derde plaats staat de sector persoonlijke diensten met 19%. 
65% van de klanten is afkomstig uit de dienstensector. 

Klanten 
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4.1 Nieuwe bedrijvigheid       

 

In 2012 zijn 6.720 nieuwe ondernemingen geregistreerd in het Handelsregister. In 2011 in 

totaal 6.591  en in 2010 in totaal 6.249. Voor een goed begrip wordt de opmerking geplaatst 

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

ondernemerschap. Echte starters dus. 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 in aantallen      

  
2012 2011 

% 2012 tov 
2011 

Beek 77 80 -4 

Beesel 62 70 -11 

Bergen 64 69 -7 

Brunssum 160 134 19 

Echt-Susteren 171 189 -10 

Eijsden-Margraten 172 154 12 

Gennep 90 95 -5 

Gulpen-Wittem 78 74 5 

Heerlen 538 573 -6 

Horst aan de Maas 248 238 4 

Kerkrade 240 243 -1 

Landgraaf 200 188 6 

Leudal 198 200 -1 

Maasgouw 161 118 36 

Maastricht 871 858 2 

Meerssen 119 115 3 

Nederweert 116 103 13 

Nuth 89 74 20 

Onderbanken 51 48 6 

Peel en Maas 227 194 17 

Roerdalen 107 112 -4 

Roermond 403 383 5 

Schinnen 84 70 20 

Simpelveld 58 51 14 

Sittard-Geleen 601 626 -4 

Stein 143 150 -5 

Vaals 50 58 -14 

Valkenburg aan de 
Geul 101 99 2 

Venlo 619 614 1 

Venray 235 247 -5 

Voerendaal 94 68 38 

Weert 293 296 -1 

Totaal 6720 6591 2 

 

 

 

Starters in de regio 
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5.1 Inleiding projecten      

 

Naast de reguliere activiteiten worden door het StartersCentrum 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  Limburg en Brabant gestart met het project 

“Creatief ondernemerschap, een impuls voor innovatie”.  Aanleiding was het toenemende 

economische belang en de bovengemiddelde groei van de creatieve industrie. Nog voor de 

creatieve industrie in 2011 werd aangewezen als één van de Nederlandse topsectoren, 

onderkenden de initiatiefnemers de belangrijke bijdrage die de sector door haar innovatieve 

kracht kan leveren aan een sterk economisch klimaat. Het project kent  een looptijd van vier 

jaar en werd op 30 juni 2012 formeel afgesloten.  

Vanuit het project zijn met succes sectorspecifieke knelpunten aangepakt. Zo gaan relatief 

veel afgestudeerde creatieven als zelfstandige ondernemer aan de slag. In hun opleiding 

worden ze echter nog onvoldoende voorbereid op dit ondernemerschap. Ook is er te weinig 

wisselwerking tussen de creatief en de reguliere bedrijfssector. En wordt het vermogen van 

de sector om de innovatiekracht te versterken, te weinig benut. Kortom, de toegenomen 

creativiteit vertaalt zich nog te weinig in (commerciële) toepassingen. 

 

Vanwege het belang dat de Nederlandse overheid stelt aan de creatieve industrie en 

vanwege het feit dat de unieke projectmatige aanpak door beide Kamers de basis heeft 

gelegd voor inbedding op de lange termijn, is door de Kamers besloten om een deel van de 

dienstverlening over te nemen en te verankeren in beide organisaties. Dit heeft geresulteerd 

in een gezamenlijk activiteitenprogramma voor de periode 30 juni 2012 t/m 31 december 

2013. 

 

Vanuit het project zijn in 2012 op Limburgse schaal de volgende activiteiten ondernomen. 

 

Dienstverlening vanuit de 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. Met het oog op de formele beëindiging van het 

project zijn de huurovereenkomsten voor de creapoints in Maastricht en Venlo per 1-1-2012 

beëindigd. De dienstverlening is vanaf dat moment voortgezet binnen de kantoren van de 

Kamer van Koophandel in Sittard-Geleen en Venlo. 

 

Inzet adviseurs creatieve industrie 

 

Projecten 
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De adviseurs die gedurende de looptijd van het project ruime kennis opgedaan hebben ten 

aanzien van ondernemerschap in de creatieve sector, hebben in 2012 bijna 250 

adviesgesprekken gevoerd met (startende) ondernemers in de creatieve industrie. 

Daarnaast werden diverse workshops en trainingen gegeven.. 

 

Bijeenkomsten en trainingen 

In samenwerking met partners uit het creatieve werkveld werden seminars, workshops en 

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

MKB georganiseerd.  
 

Bijeenkomst Aantal deelnemers 

Start een eigen bedrijf in de creatieve industrie (6x) 76 

Cross-overbijeenkomst Voorsprong door creativiteit & innovatie (2x) 25 

Versnel je businessmodel 10 

Hoe zet ik mij als kunstenaar in de markt (2x) 40 

Event CreatiefZuid 100 

Uurtarief berekenen voor de creatieve sector (2x) 32 

Hoe bescherm ik een idee in de creatieve sector? (2x) 22 

    

CreatiefZuid: doorontwikkeling portal 

 

Eind 2010 werd het platform opgericht als onderdeel van het project.  Inmiddels is het 

uitgegroeid tot een community van bijna 1.400 bedrijven die elkaar weten te vinden, elkaar 

inspireren en samen opdrachten oppakken. De community heeft er mede voor gezorgd dat 

de creatieve industrie op de kaart is gezet als een sector die ertoe doet.  

In 2012 is het platform verder uitgebouwd en is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. 

Zo hebben nu ook studenten die een opleiding volgen aan één van de creatieve 

studierichtingen de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Ze hebben hierdoor de 

mogelijkheid om hun werk  al in een vroeg stadium te tonen. Anderzijds kunnen bedrijven 

eenvoudig in contact komen met nieuw talent. Ook heeft het onderdeel opdrachten een 

prominente plaats gekregen. CreatiefZuid biedt namelijk een uitstekende gelegenheid voor 

bedrijven en organisaties om opdrachten te plaatsen wanneer ze ook zoek zijn naar een 

creatieve ondernemer. Het is een manier om in contact te komen met nieuwe ondernemers. 

Een soort Gouden Gids voor de creatieve sector in Brabant en Limburg. 

 

Communicatie 

 

In 2012 zijn 12 digitale nieuwsbrieven CreatiefZuid verstuurd naar ruim 11.500 abonnees. 

Het twitteraccount heeft inmiddels ruim 1.500 volgers en de Linkdin-groep bestaat uit 450 

leden. 

 

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 

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 
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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  19 juni 2012 is op het Drielandenpunt in Vaals de tweede Euregionale StartersAward 

uitgereikt. Het project Extensio is, na het verstrijken van de projectperiode van 3 jaar, op 30 

juni 2012 beëindigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Project Ondernemend Maastricht_______________________ 

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

uitgevoerd door de Stichting StartersCentrum Zuid-Limburg. Het project is op 1 januari 2011 

van start gegaan (in eerste instantie met een looptijd van 1 jaar) en is op basis van een 

tussentijdse evaluatie eind december 2011 verlengd met nog 1 jaar tot en met 31 december 

2012.  

 

Projectdoelstelling 

 

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

(onderneming niet ouder 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. 

 

Realisatie 

Via het project OM heeft het StartersCentrum een aantal extra activiteiten ontwikkeld die zich 

hebben gericht op het verder professionaliseren van de ondernemerskennis en –

vaardigheden van de doelgroep in Maastricht. Naast de reguliere activiteiten (bijeenkomsten, 

spreekuren en gesprekken) zijn er een aantal extra activiteiten georganiseerd vanuit 

verschillende locaties in Maastricht: 

Projecten 



 

25 

 

 Wijkcentrum Wittevrouwenveld  

 StartersCentrum locatie Porta Mosae gebouw (IPAL / Geusselt) 

 Flexwerkplek Spotz aan de Wilhelminasingel  

 Il Fiore Offices aan de Avenue Ceramique 

 

In 2012 werden in het kader van OM 159 adviesgesprekken gevoerd met (startende) 

ondernemers in Maastricht, variërend van onderwerpen over start, bedrijfsvoering, 

overdracht en overname. Daarnaast werden een 15tal kennissessies georganiseerd over 

diverse actuele onderwerpen. Dat leverde een totaal van 235 deelnemers op met een 

gemiddelde waardering van 7,7 (zie tabel hieronder). Tenslotte werden 11 ondernemers 

gekoppeld aan een professionele coach/ondernemer voor een intensief begeleidingstraject. 

 

Workshops Totaal aant. 

deelnemers 

Beoordeling 

Balans lezen en boekhouding 16 6,2 

Marketing anno nu 10 6,2 

Professionaliseer uw online aanwezigheid deel 1 14 8 

Professionaliseer uw online aanwezigheid deel 2 14 8 

Verkopen zonder koude acquisitie (2x) 34 7,9 

Presenteer je onderneming 12 7,6 

Event Ondernemend Maastricht: Durf(t) te kiezen! 20 8 

Personal branding sessie 1 15 8,1 

Personal branding sessie 2 17 7,4 

Innoveren door nieuwe verbindingen aan te gaan 16 7,6 

Slimmer werken 15 6,9 

Fiscale tips voor ondernemers 18 7,9 

Ontwerp een succesvol businessmodel deel 1 19 8,8 

Ontwerp een succesvol businessmodel deel 2 15 8,8 

Totaal 15 bijeenkomsten in 2012 235 7,7 

 

5.5  Project Donderberg Onderneemt! _______________________ 

In opdracht van de gemeente Roermond is eind 2012 een verkennende notitie opgesteld 

waarin is aangegeven op welke manier het StartersCentrum van de Kamer van Koophandel 

Limburg een bijdrage kan leveren aan het opzetten van een steunpunt voor ondernemers in 

de wijk de Donderberg. Het steunpunt is één van de maatregelen die genoemd zijn in het 

Wijkontwikkelingsplan dat er op termijn voor moet zorgen dat de Donderberg een wijk wordt 

waar mensen graag wonen, werken, zorgen, spelen en leren. Kortom, een aantrekkelijke wijk 

om te leven. 

 

In de verkennende notitie heeft het StartersCentrum een voorstel gedaan op welke manier 

(startend) ondernemerschap gefaciliteerd kan worden.  In december 2012 heeft het college 

van de gemeente Roermond formeel het besluit genomen om een subsidie te verlenen voor 

de dienstverlening aan startende ondernemers in de gemeente Roermond en daarbinnen 

voor de uitvoering van het project Donderberg Onderneemt!   
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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 worden behartigd.  

Dit varieert van het houden van presentaties tot het verzorgen van cursussen als docent. 

Onderstaand een kort overzicht van activiteiten in de regio: 

 Deelname Bedrijven Kontakt Dagen in Maastricht en Venlo 

 Ondernemersvakdagen Venray 

 Jurylid Koersvast: aanleveren van gegevens tbv Monitor Koersvast 

 Deelname aan startersdagen Industriële Handelskammer (IHK) te Krefeld 

 Deelname in werkgroep branchering detailhandel gemeente Venlo 

 Rabobank Ondernemersdag te Roermond, geven van workshops 

 MKB Limburg Businessclubs; ondersteuning en promotie 

 Deelname banenmarkten en 45 + markt UWV 

 UWV, presentaties voor werkcoaches 

 Starterscafé Horst 

 Starterscafé Leudal 

 Jonge Bedrijvendag te Roermond 

 Startersdag Unizo Hasselt 

 Uitwisselingsprogramma IHK Aachen-KvK Limburg 

 Startersinspiratiedag Sittard-Geleen 

 Organiseren en bijwonen Rondetafel bijeenkomsten en gepsrekken 

 

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

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

Ondernemersklankbord en anderen. 

 

 

6.2 Onderwijs en ondernemerschap      

 
Het StartersCentrum en de KvK Limburg stimuleren succesvol ondernemerschap; 

(startende)ondernemingen zijn immers de banenmotor van onze economie. Succesvol 

ondernemen is een vak en dat doe je niet zomaar. Eerst moet je ontdekken hoe een eigen 

bedrijf werkt en leren hoe je klanten werft en bindt, hoe je jezelf profileert en hoe je je 

producten en diensten naar de markt brengt. Je moet dan ook over de juiste competenties 

beschikken zoals durf, doorzettingsvermogen, ambities, kritisch vermogen en risico´s durven 

te nemen. De school is dan ook een uitstekende plek om te starten met ondernemen. 

Om het ondernemerschap bij studenten en jongeren te stimuleren, verzorgt het 

StartersCentrum regelmatig lezingen en presentaties op scholen, nemen wij deel aan 

projecten en zijn wij vertegenwoordigd in commissies en projectgroepen.  Zo zijn wij 

betrokken bij de Gilde Ondernemersschool (MBO), Arcus cursus Ondernemerschap (MBO), 

Minoren Starters Zuyd I (HBO), Minoren Starters Zuyd II (HBO), partner bij Lectoraat 

Innovatief Ondernemen, bestuurslid bij de Stichting Jong Ondernemen Limburg en nemen 

wij deel aan diverse commissies en projectgroepen en verzorgen wij gastcolleges en 

lezingen van VMBO tot WO. 
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Datum Opleiding Niveau Aantal 

studenten 

Soort 

09-01-2012 ONO Arcus Algemeen - ONO club van 50 

16-01-2012 MBOnderneemt LB Arcus 3-4 MBO 17 Presentatie ondernemerschap 

20-01-2012 Dendron College Techniek 4 VMBO 15 Presentatie ondernemerschap 

27-01-2012 ONO Stuurgroep - - Overleg stuurgroep 

30-01-2012 Citaverde College Groen 4 MBO 18 Gastcollege 

01-02-2012 Schondeln college 5 Havo 20 Presentatie ondernemerschap 

05-02-2012 MBOnderneemt LB Arcus 3-4 MBO 17 Presentatie 

ondernemerscompetenties  

06-02-2012 HSZ ABKM 2-3 HBO 23 Presentatie financial basics for 

creatives 

09-02-2012 Vaeshartelt - - Netwerkbijeenkomst 

13-02-2012 HSZ CM 2 HBO 63 Presentatie stappenplan 

13-02-2012 Schondeln College 5 Havo 16 Presentatie ondernemerschap 

13-02-2012 MBOnderneemt LB Gilde 3-4 MBO 12 Presentatie juridische aspecten 

17-02-2012 ONO Stuurgroep   Overleg stuurgroep 

07-03-2012 HSZ IBL (vertalers) 4 HBO 19 Presentatie eigen vertaalburo 

20-03-2012 HSZ TBK 2 HBO 49 Presentatie ondernemerschap 

23-03-2012 HSZ TBK 2 HBO 49 Presentatie 

ondernemersvaardigheden 

27-03-2012 ONO Stuurgroep   Overleg stuurgroep 

16-04-2012 Citaverde College Groen 4 MBO 30 Presentatie ondernemerschap 

19-04-2012 Citaverde College Groen 4 MBO 22 Presentatie ondernemerschap 

20-04-2012 Arcus KTM 4 MBO 16 Presentatie starten in de Creatieve 

industrie 

25-04-2012 Sinter Meerten 5-6 VWO 65 Presentatie eigen bedrijf 

08-05-2012 Gilde Techniek 2 MBO 38 Presentatie ondernemerschap 

08-05-2012 HSZ StartersZuyd HBO 20 Presentatie eigen bedrijf 

14-05-2012 HSZ IBL (vertalers) 4 HBO 17 Presentatie eigen vertaalburo 

24-05-2012 Sint Jansberg MBO 177 Presentatie eigen bedrijf/zzp 

04-06-2012 HSZ CM   Overleg accreditatie 

ondernemendheid CM 

05-06-2012 HSZ Minor StartersZuyd 3 HBO 17 Presentatie eigen bedrijf 

07-06-2012 HSZ CM 2 HBO 35 Presentatie eigen bedrijf 

19-06-2012 Avans ABC 4 HBO  Examinering scriptieverdediging 

27-06-2012 Blaricum College 5 VWO 20 Voorlichting opleiding inter. 

Business 

Activiteiten in de regio 

Tabel 14: Overzicht onderwijsactiviteiten 2012 
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Datyn Opleiding Niveau Aantal 

studenten 

Soort 

30-08-2012 Blaricum College 4-5 Havo 20 Voorlichting opleiding inter. 

Business 

19-09-2012 Citaverde College Groen 4 MBO 35 Presentatie eigen bedrijf 

03-10-2012 Arcus College Horeca 2 MBO 55 Presentatie eigen bedrijf 

08-10-2012 Arcus College Company 4 MBO 15 Discussie ondernemerschap 

10-10-2012 Gilde Detailhandel 4 MBO 12 Presentatie eigen bedrijf 

20-10-2012 Gilde Logistiek en Transport 4 MBO 20 Presentatie eigen bedrijf 

25-10-2012 Charlemagne College 4 Havo/ 

VWO 

35 Presentatie Creaminds 

ondernemingsplan 

02-11-2012 Trevianum College 2 Havo/ 

VWO 

15 Presentatie ondernemingsplan 

26-11-2012 HSZ ABKM 3-4 HBO 32 Presentatie fiscaliteiten 

06-12-2012 Eijkhagen/Charlemagne 3 Havo 100 Presentatie project Creaminds 

07-12-2012 Citaverder College MKB Groen-agrarisch  4 MBO 31 Presentatie 

Totaal Aantal bijeenkomsten: 42  1145 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 2012 is de website aangepast en is er gestart met een eigen Twitter account 

@StartersCentrum. De meest bekeken pagina’s van de website zijn: Home, Trainingen en 

workshop, Links en downloads. 

 

63% van de bezoekers komt direct terecht op de website via adres of bladwijzer. 24% via 

verwijzende websites en 13% van de bezoekers komt via zoekmachines terecht op de 

website starterscentrum.nl. 15% van de bezoekers komt op de website via een mobiel 

apparaat. 

 

 

 

7.2 Brochure         

 

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

Koophandel, waarin alle seminars beschreven staan. 
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7.3 Nieuwsbrief         

 

 

Het StartersCentrum Limburg verstuurde in 2012,  4 keer haar digitale nieuwsbrief met de 

laatste informatie op het gebied van ondernemerschap. Eind 2012 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 2012 financieel ondersteund door  Zuid– 

Limburgse gemeenten en de gemeenten Roermond (project Donderberg). Door 

gemeenten is in totaal bijgedragen € 191.675. 

Ten aanzien van de staat van baten en lasten was er aan de opbrengstzijde 

sprake van € 175.400,- en aan de kostenzijde € 213.240. 

Er is een tekort van € 37.840,- dat met eigen vermogen wordt opgevangen. 

Op basis van de statuten wordt door de stichting een separate jaarrekening 

opgesteld, voorzien van een accountantsverklaring.  

Financiën 


