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Eigen baas zijn…
in Sittard-Geleen…
met een duwtje in de rug
dus pak die kans

Eigen baas zijn…
Ondernemen is ‘in’. Steeds méér mensen
beginnen een eigen bedrijf. Omdat ze kiezen voor vrijheid, onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheid. En voor het realiseren van eigen ideeën.

…in Sittard-Geleen
Een stad in ontwikkeling, een dynamische
omgeving en vol van kansen voor zelfstandige ondernemers. Een stad als centrum
van de belangrijkste moderne industrieregio van Limburg die bruist van bedrijvigheid en innovatie en daarmee ook mensen
stimuleert die eigen baas willen zijn.

Met een duwtje in de rug…
Starters in Sittard-Geleen krijgen een extra duwtje in de rug. Het Project Stimulering Starters biedt extra begeleiding en
hulp aan iedereen die een bedrijf wil beginnen. Dus óók schoolverlaters, senioren,
uitkeringsgerechtigden en mensen die een
bedrijf willen overnemen kunnen er terecht. Oók na de ofﬁciële start, tijdens de
eerste, vaak spannende fase.
…dus pak die kans
Kom eens praten met de bedrijfsadviseur
op locatie in Sittard-Geleen. Gratis. Maak
een afspraak of neem eerst deel aan een
startersbijeenkomst. Daar komen tal van
onderwerpen aan de orde over het zelfstandig ondernemerschap, onmisbaar als
eerste oriëntatie..

…dus pak
die kans

Een trend

Geleen met een snelgroeiende economie is dat

Zelfstandig ondernemen, eigen baas zijn. Het is

uitermate belangrijk.’

een droom die steeds méér mensen waarmaken.
Nederland telt eind 2007 bijna 900.000 onderne-

Wat biedt het project?

mers. En daar komen er elke maand een paar dui-

Via het StartersCentrum beschikt het Project Stim-

zend bij. Schoolverlaters die zelfstandig hun vak

ulering Starters Sittard-Geleen over een dekkend

willen uitoefenen, veertigers en vijftigers die hun

regionaal netwerk van relaties en instellingen.

eigen plan trekken en senioren die het werken nog

Daar kan de startende ondernemer zijn voordeel

lang niet moe zijn. Maar ook parttime ondernemers

mee doen.

die (nog even) de veiligheid van een baan combineren met de vrijheid van een eigen onderneming.

Na een persoonlijk gesprek wordt eerst gekeken
naar de haalbaarheid van de plannen en de

Daarom steun aan starters

marktsituatie. Vervolgens helpt de adviseur bij:

Elke medaille heeft een keerzijde. De helft van de

• het maken van een stappenplan;

starters ziet de droom uiteenspatten. Een klein

• het opstellen van een ondernemingsplan;

deel gaat failliet. Anderen heffen de zaak op. Want

• het maken van een ﬁnanciële planning;

ondernemen is echt geen makkie. Maar het slag-

• de marketing;

ingspercentage wordt beduidend hoger met een

• alle andere zaken die komen kijken bij het onder-

goede voorbereiding en begeleiding. Reden voor

nemerschap zoals ﬁscale kwesties, verzekeringen,

de gemeente en het StartersCentrum van de Kamer

subsidies, etc.

van Koophandel om starters in Sittard-Geleen een

• een scholingstraject;

begeleidingstraject aan te bieden. ‘Starters zijn

• het vinden van geschikte bedrijfsruimte.

van groot belang voor de lokale economie,’ zo
motiveerde wethouder Pieter Meekels van Economische Zaken medio 2007 de investering. ‘Zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid én denken en
werken vernieuwend. In een stad als Sittard-

Persoonlijke begeleiding
Aanspreekpunt is bedrijfsadviseur Carmen Dettloff. Na de daadwerkelijke start blijft zij de bedrijven volgen en als het nodig is hulp bieden. Ook
worden de starters uitgenodigd voor speciﬁeke
seminars en trainingen. ‘Wij houden de vinger aan
de pols,’ zegt Carmen Dettloff. ‘Starters kunnen
niet alleen gebruik maken van persoonlijke
begeleiding bij de voorbereidingen. Ook nà de
start kan men terecht met vragen over de dagelijkse bedrijfsvoering.’
Meer weten?
Wilt u een afspraak maken of u aanmelden voor
een startersoriëntatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het secretariaat van het StartersCentrum, telefoonnummer 088-9876250.www.starterscentrum.nl

Het StartersCentrum wordt ondersteund door de
Kamer van Koophandel en de gemeenten.

