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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 is
de stichting in 2014 een nieuwe zelfstandige weg ingeslagen zonder die Kamer. Met steun
van de gemeenten biedt het StartersCentrum een regionale infrastructuur voor startende
ondernemers, waar zij terecht kunnen voor specifieke informatie, collectieve voorlichting
en persoonlijk advies. En dat alles ‘face-to-face’.
Startende ondernemers zijn inventief. Met weinig middelen proberen ze iets van de grond
te krijgen. Ze kunnen vaak snel beginnen, soms vanaf een zolderkamer. Als ze het
goed doen, levert het werkgelegenheid op en brengen ze een prettige dynamiek in het
ondernemersklimaat. Daarom is een goede regionale startersinfrastructuur van eminent
belang voor een gezonde economie.
Nu de Kamer van Koophandel haar dienstverlening voor startende ondernemers heeft
gedigitaliseerd en dus zo goed als onzichtbaar is geworden in Limburg (alleen nog een
frontoffice in Roermond), is de rol van het StartersCentrum als direct en persoonlijk
aanspreekpunt onmiskenbaar gegroeid. In de keten van startersstimulering heeft de
stichting zo een volwassen en eigentijdse plek verworven als onafhankelijke publieke
dienstverlener met regionale focus. ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ zou
een slogan kunnen zijn die de organisatie past. De digitale informatie die de overheid
verstrekt via kanalen als de KvK, Ondernemersplein.nl, het UWV en de gemeenten is een
prima basis voor startende ondernemers in de oriëntatiefase. Vervolgens ontstaat de
behoefte aan duiding van die informatie en uitwerking c.q. vertaling naar persoonlijke
omstandigheden en situaties. Wat betekent dat nou voor mij? Hoe werk ik die ideeën nu
uit? Welke hulp kan ik krijgen bij het maken van een ondernemingsplan? Wie beoordeelt
dat? In deze vragen liggen de kernwaarden van het StartersCentrum: reflectie, inzicht en
vertrouwen. Vanuit een onafhankelijke, laagdrempelige en betrouwbare positie zonder
winstoogmerk. Publieke dienstverlening vanuit de regio anno 2015!
Het StartersCentrum verzorgt haar dienstverlening met een kernteam van 5 medewerkers.
Onderstaand de personeelsformatie per ultimo 2014:


Ger Smith

ondernemersadviseur

1,0 fte

vast



Marcel van Kasteren

ondernemersadviseur

1,0 fte

vast



Kelly Heijnen

ondernemersadviseur

0,8 fte

tijdelijk



Loes Hendriks

project assistente

0,4 fte

tijdelijk



Harrie van Beers

coördinator-manager

0,2 fte

tijdelijk
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De heren Smith en Van Kasteren hebben een vast dienstverband bij het StartersCentrum.
De dames Heijnen en Hendriks zijn flexibele arbeidskrachten (tijdelijk dienstverband),
waarbij het dienstverband is afgestemd op de projecten van de organisatie (met name het
45Plös ZZP programma van de provincie Limburg). De heer van Beers geeft op basis van
een tijdelijk dienstverband (8 u / week) leiding aan de organisatie en verzorgt het
relatiemanagement. Ingaande 1 maart 2015 is de personeelsformatie gewijzigd. Het
tijdelijk dienstverband van Loes Hendriks is beëindigd, het dienstverband van Kelly Heijnen
eindigt 1 april 2015 en zal bij toekenning van de provinciale subsidie voor het project
45Plös Limburg worden verlengd. Het dienstverband van Harrie van Beers is omgezet in
een vast dienstverband en uitgebreid naar 12 uur per week. Voor de
ondernemersadviseurs Ger Smith en Marcel van Kasteren wijzigt er niets.

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 honderden 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. Overigens wordt soms geadviseerd om niet te starten als zelfstandig
ondernemer. Ook dit is een belangrijk advies omdat zo een ongelukkig leven kan worden
voorkomen en schulden worden vermeden.
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 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 2015 zijn de volgende:


Het intensiveren van de contacten en verbeteren van kennis- en informatie
uitwisseling met de gemeenten en provincie Limburg, zowel op bestuurlijk als
ambtelijk niveau. De opgebouwde expertise op het gebied van startersbeleid kan
aangewend worden in zowel het economische als sociale domein.



Onderhouden en uitbouwen van professionele werkrelaties met relevante
netwerkpartners als de Kamer van Koophandel Nederland, het UWV Werkbedrijf,
sociale diensten, het Ondernemersklankbord en lokale organisaties in de provincie
Limburg.



Het door ontwikkelen en verder professionaliseren van de interne organisatie:
zelfstandige PR & communicatie activiteiten (aan de hand van nieuw
communicatieplan), 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. Speciale focus zal worden gelegd op het thema
leegstaand vastgoed in combinatie met de huisvestingsbehoefte van startende
ondernemers.



Vergroten van het draagvlak onder de deelnemende gemeenten (beter
relatiemanagement) 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 coördinator-manager) d.w.z. het binnen boord halen van
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en het herwinnen van het vertrouwen
van de uitgetreden gemeenten in Zuid-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/SittardGeleen)
o

600 unieke klantcontacten (200 per adviseur)

o

900 persoonlijke adviesgesprekken (300 per adviseur waarvan 200 intake- &
100 vervolggesprekken)

o

12 startersoriëntatie bijeenkomsten
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o

o

99 thematische seminars


9 x “Hoe start je als freelancer / ZZP’er?”



101x “Ondernemen vanuit een WW-uitkering”



39x “Een goede start met de Belastingdienst”



12x “Ondernemingsplan schrijven”

Organiseren van nieuwe Startersdag Limburg 2015 met minimaal 500
bezoekers en verkennen (en zo mogelijk organiseren) van een Startersdag
voor Noord- en Midden-Limburg

o

4 thematische netwerkevenementen

o

6000 startende ondernemers in Limburg

o

30% marktaandeel onder starters (1800 starters maken gebruik van de
diensten van het StartersCentrum). Dit onder voorbehoud dat Noord- en
Midden-Limburg deelnemen.

o

> 20% minder uitval na 5 jaar t.o.v. landelijke cijfers

Neerleggen van een meerjarenplan voor een actief regionaal startersbeleid in
Limburg (2016 tot 2020) inclusief participatie van gemeenten en provincie plus
verkenning van de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking

4. Hier zijn wij trots op
Het concept StartersCentrum - een samenwerkingsverband tussen 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 er tussen de 2.000 en 3.000
klantcontacten plaats.
In onderstaande tabel worden de prestaties in historisch en landelijk perspectief geplaatst.
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Tabel 1 Overzicht dienstverlening StartersCentrum en aantal startende ondernemingen
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.375

2.234

1.929

2.570

2.223

2.389

1.913

1.933

521

52
1.216
36
690
1.200

46
1.025
46
759
1.000

82
1.453
85
1.040
2.000

91
1.756
89
1.203
1.730

78
1.447
103
1.617
1.135

57
1.087
68
1.220
850

31
546
31
554
786

41
819
36
842
875

12
90
101
1.241
670

Aantal starters
in Limburg
∆ in %

5.273

5.663

5.859

6.139

6.249

6.591

6.720

7.437

7.140

-

+7,4

+3,5

+4,8

+1,8

+5,5

+2,0

+10,6

-4,0

NL starters
∆ in %

90.100

101.900

107.400

104.900

123.500

133.900

133.200

150.263

145.458

+11,6

+13,1

+5,4

-2,3

+17,2

+8,4

-1,0

+12,8

-3,2

Adviesgesprekken
Bijeenkomsten
Oriëntatie
deelnemers
Seminars
deelnemers
Startersdag

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- & MiddenLimburg overgegaan tot tarifering van de diensten in dit deel van de provincie: dit heeft
geleid tot aanzienlijke 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;



Vanaf 2014 is het StartersCentrum zelfstandig verder gegaan zonder de Kamer van
Koophandel. Het aantal ondernemersadviseurs is van 7 teruggebracht tot 2 (2,0 fte). In
de loop van 2014 heeft een uitbreiding van 0,8 fte plaatsgevonden. Het aantal
adviesgesprekken is door de terugname in bezetting gedaald.



De KvK organiseerde in 2014 nog een Startersdag voor heel Zuid-Nederland in
Eindhoven. Het aantal bezoekers uit Limburg is niet bekend. De schatting hiervan
bedraagt ca. 150 tot 200.



Het aantal starters in 2014 is licht gedaald ten opzichte van 2013. Het blijft echter op
een hoog niveau ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze landelijke ontwikkeling in
het aantal startende ondernemers is ook niet aan Limburg voorbij gegaan. De
verwachting is dat de komende jaren deze ´flexibilisering van de arbeid´ zal
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aanhouden en het aantal startende ondernemers boven de 100.000 per jaar zal blijven
(bron EIM);


Van het aantal startende ondernemers in Nederland startte in 2014 meer dan 90% als
Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er);



Het aantal starters In Limburg en Nederland is afgelopen jaar (2014) met respectievelijk
4,0 % en 3,2% gedaald ten opzichte van 2013 (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. De organisatie bestaat uit een kernteam van 2 medewerkers (de
regionale ondernemersadviseurs) die dankzij de projecten in 2014 tijdelijk kon worden
aangevuld met specifieke expertise op het gebied van stimuleren van ondernemerschap
en met secretariële ondersteuning (samen 1,2 fte). De operationele verantwoordelijkheid
ligt bij een parttime 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 team in uren
aangegeven:

Tabel 2 Overzicht operationele inzetbaarheid 2015 (situatie per 1 maart 2015)
Werktijd
factor

Beschikbare
uren

Persoonlijk
advies

Bijeenkomsten

Acquisitie
/ netwerk

Organisatie
/ project

Ondernemersadviseurs
regulier

2,0 fte

3300

1600

720

280

700

Ondernemersadviseur
project
Secretariële
ondersteuning project
Coördinator-manager

0,8 fte

1320

0

0

0

1320

pm

pm

0

0

0

pm

0,3 fte

495

0

0

300

195

Totaal

3,1 fte

5115

1600

720

580

2215
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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 team bestaat uit een zelfsturend team van 3 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 een
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). In principe
hebben inwoners van laatstgenoemde gemeenten geen recht op dienstverlening vanuit
het StartersCentrum.
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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.
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 2013, bron provincie Limburg). In 2015 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. Landelijk
gezien strandt binnen 5 jaar de helft van de startersinitiatieven. Uit onderzoek van het
StartersCentrum in Parkstad blijkt dat dat zo’n 65% van de klantcontacten die 5 jaar
geleden zijn gestart nog steeds actief zijn: een significant verschil met de landelijke cijfers.
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Figuur 1 Doelgroep StartersCentrum

15.000
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 en sociale zaken van gemeenten



Provincie Limburg (Economie en Arbeidsmarkt)



IMK



Qredits & banken



Ondernemersklankbord



Onderwijsinstellingen (UM, Zuyd, ROC’s)



Ondernemersorganisaties zoals MKB Limburg & JBS



Centre for Entrepreneurship (UM SBE)

Daar waar passend worden klanten direct doorverwezen naar deze partijen (‘makelschakel’).
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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 heeft sinds 2014 een 24/7 bereikbaarheid voor haar klanten. Zij kunnen op
ieder moment met elk medium (telefoon, pc, laptop, tablet, smartphone) vanaf iedere
locatie een afspraak inplannen voor een persoonlijk adviesgesprek of aanmelden 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
24 uur van te voren een 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.



Minimale secretariaatsfunctie nodig voor agendabeheer



Wachttijden zo goed als verdwenen  afspraken en reserveringen worden zo
efficiënt mogelijk ingepland.



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 noshows, de bezettingsgraad, maar bijvoorbeeld ook de kwaliteitstrends van de
afspraken door periodieke (geautomatiseerde) enquêtes
(klanttevredenheidsonderzoeken).

Locaties
Het StartersCentrum maakt in 2015 gebruik van de volgende flexibele werkplekken van
waaruit de dienstverlening plaats vindt:


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



ZZP Fabriek Maastricht, Boschstraat 45 in Maastricht (www.zzpfm.nl)



Office à la Carte / SLIMhuis, Poststraat 8 in Sittard-Geleen
(www.slimondernemen.eu)
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Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5 in Roermond
(www.ondernemerspleinlimburg.nl)



De Donderie, Donderbergweg 47-49 in Roermond
(www.swarroermond.nl/de-donderie)

Op bovenstaande locaties wordt gebruik gemaakt van flexplekken voor het voeren van
persoonlijke adviesgesprekken met klanten en netwerkpartners. Zowel in Heerlen,
Maastricht, Sittard-Geleen als Roermond worden hier in 2015 ook de collectieve
bijeenkomsten (seminars & workshops) aangeboden. In Noord- & Midden-Limburg zullen
in de loop van 2015 projectactiviteiten worden ontplooid in het kader van het project
45Plös ZZP Limburg. Naar verwachting zal dit in Venlo en Roermond gebeuren. Dit is
afhankelijk van de toekenning van een provinciale subsidie voor dit project.
Diensten
Het StartersCentrum biedt in 2015 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)

Deze adviesgesprekken vinden doorgaans één of twee dagdelen plaats volgens
onderstaand schema (afhankelijk van de regionale vraag):

Heerlen
Maastricht
Roermond
SittardGeleen
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Maandag
ja
ja

Dinsdag
ja

ja

Woensdag
ja
ja
ja

Donderdag

Vrijdag

ja
ja
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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

Ondernemen vanuit een WW-uitkering

o

Een goede start met de Belastingdienst

o

Ondernemingsplan schrijven

o

Het werven van klanten

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)



45Plös ZZP Limburg. Hetzelfde als vermeld onder de vorige bullet, maar nu voor
heel Limburg. De subsidie is aangevraagd. Beslissing uiterlijk april 2015. Looptijd
april 2015-2016.



Coachingsvouchers Ruimte voor Ondernemerschap Heerlen: programma voor
ZZP´ers in de gemeente Heerlen (beschikking verleend 20 dec 2013, projectvolume
€ 50.500, looptijd 2014 - 2015)



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 - 2015).

Tarifering
Tot nu toe was de dienstverlening in Zuid-Limburg kosteloos, in Noord- en MiddenLimburg (met uitzondering van de gemeenten Roermond & Bergen, die in 2014
participeerden in het StartersCentrum) was er sprake van betaalde diensten (€ 95 voor
een adviesgesprek en € 75 voor een bijeenkomst). In Zuid-Limburg waren er 6 gemeenten
die de afgelopen jaren een afbouw- of aanpassingsscenario hebben gekozen met
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betrekking tot hun bijdrage: dit zijn de gemeenten Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem,
Meerssen, Vaals, Valkenburg en Schinnen. Zij hebben wel bijgedragen aan de opbouw van
het StartersCentrum maar verkozen om uiteenlopende redenen hun bijdrage aan te
passen (halvering) of af te bouwen. Het afgelopen jaar hebben gesprekken plaats
gevonden met deze gemeenten en zijn zij gewezen op de veranderde situatie
(terugtrekking KvK en nieuwe rol StartersCentrum). Inmiddels hebben 4 van deze
gemeenten (Eijsden-Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg) de intentie aangegeven
vanaf 2015 te willen deelnemen. Met Gulpen-Wittem en Schinnen staan gesprekken
gepland om hen hiertoe ook te bewegen. Bij 3 van deze gemeenten zal wel nog
bestuurlijke besluitvorming moeten plaats vinden. Valkenburg heeft inmiddels besloten
weer deel te nemen.
In 2014 zijn de eigen bijdragen niet geïnd. In 2015 zal dat anders zijn.
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 proactief startersbeleid voor hun inwoners. Naast het vergroten van de
economische dynamiek door het op weg helpen van nieuwe starters is het
StartersCentrum sterk in het reactiveren van starters vanuit een uitkeringssituatie. Iedere
geslaagde starter vanuit de uitkering levert een schadelastbeperking op doordat er
bespaart wordt op uitkeringen. Afgezet tegen het feit dat een ‘gemiddelde WWB-klant’ een
uitkeringslast heeft voor de gemeente van zo’n € 20.000 / jaar, is het ‘uit de bijstand halen’
van 1 of enkele klanten per gemeente door middel van een geslaagde start als
ondernemer al voldoende voor een positieve ‘return on investment’.
In onderstaande tabel is aangegeven wat deze ‘return on investment’ bedraagt afgezet
tegen de investering. Daarbij is uitgegaan van de meest recente cijfers over 2014.
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

Parkstad

Maastricht &
Heuvelland

Westelijke
Mijnstreek

Midden-Limburg

Noord-Limburg

Totaal Limburg
(33 gemeenten)

Partnergemeenten
& niet-subsidiërende
gemeenten
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal
Parkstad

Aantal
inwoners
1 jan 2014
28.958
88.259
46.784
37.573
15.583
7.881
10.844
12.454

Bijdrage
€ 0,38 per
inwoner
€ 11.004
€ 33.538
€ 17.778
€ 14.278
€ 5.922
€ 2.995
€ 4.121
€ 4.733

Aantal
starters
2014
112
560
282
230
100
44
56
92

Investering
per starter

248.336

€ 94.369

1.476

€ 64

Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Maastricht
Meerssen
Vaals
Valkenburg a/d Geul
Totaal Maastricht
& Heuvelland

24.979
14.484
122.488
19.254
9.685
16.675

€ 9.492
€ 5.504
€ 46.545
€ 7.317
€ 3.680
€ 6.337

162
104
935
114
70
112

€ 59
€ 53
€ 50
€ 64
€ 53
€ 57

207.565

€ 78.875

1.497

€ 53

Beek
Schinnen
Sittard-Geleen
Stein
Totaal Westelijke
Mijnstreek

16.271
12.901
93.691
25.390

€ 6.183
€ 4.902
€ 35.603
€ 9.648

86
89
596
159

€ 72
€ 55
€ 60
€ 61

148.253

€ 56.336

930

€ 61

31.976
36.219
23.907
16.751
20.832
56.929
48.721

€ 12.151
€ 13.763
€ 9.085
€ 6.365
€ 7.916
€ 21.633
€ 18.514

213
209
161
100
114
388
312

€ 57
€ 66
€ 56
€ 50
€ 64
€ 56
€ 59

235.335

€ 89.427

1.497

€ 60

13.617
13.237
17.286
41.727
7.796
43.314
100.428
43.112

€ 5.174
€ 5.030
€ 6.569
€ 15.856
€ 2.962
€ 16.459
€ 38.163
€ 16.383

78
84
84
262
62
271
650
249

€ 66
€ 60
€ 78
€ 61
€ 48
€ 61
€ 59
€ 66

280.517

€ 106.596

1.740

€ 61

1.120.006

€ 425.603

7.140

€ 60

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
Totaal
Midden-Limburg
Beesel
Bergen
Gennep
Horst aan de Maas
Mook en Middelaar
Peel en Maas
Venlo
Venray
Totaal
Noord-Limburg
Totaal
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9. Aandachtspunten
Communicatie & PR
“Het begin van een goede zaak!” Onder die slogan wil het StartersCentrum zich in 2015
verder positioneren. Tegenover het sterke imago (stevige naamsbekendheid & bewezen
reputatie) stond in januari 2014 het gevoel enigszins verweesd te zijn omdat er geen
rechtstreekse verbinding meer was met de KvK. Dat vroeg om een herpositionering van
onze identiteit. Met externe hulp van een communicatiebureau heeft het StartersCentrum
zich zelfstandig geprofileerd in het werkveld en zijn 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 zijn aangewend en worden verder (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

Opgemerkt wordt, dat er een afzonderlijk notitie is opgesteld voor het Communicatie- en
PR-beleid van het StartersCentrum. Hiernaar wordt verwezen.
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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 (nietpartner 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 coördinator-manager kwijt zich van
deze taak, daarbij ondersteund door het kernteam. De personele formatie zou met
bijdragen 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, Venray en/of Weert in aanmerking kunnen komen.
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Bijlage A Overzicht Partner- en Overige gemeenten 2015 StartersCentrum Limburg
Regio

Partnergemeente
(PG)

Parkstad

Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal PG
Parkstad

Maastricht &
Heuvelland

Westelijke
Mijnstreek

Aantal
inwoners
1 jan 2014
28.958
88.259
46.784
37.573
15.583
7.881
10.844
12.454
248.336

Eijsden-Margraten

24.979

Maastricht

122.488

Vaals
Valkenburg a/d Geul
Totaal PG Mst &
Heuvelland

9.685
16.675
173.827

Beek

16.271

Sittard-Geleen
Stein
Totaal PG
West. Mijnstreek

93.691
25.390
135.352

Midden-Limburg

Roermond

56.929

Totaal PG
Midden-Limburg

56.929

Noord-Limburg

Totaal PG
Noord-Limburg
Totaal Limburg
(33 gemeenten)

Totaal PG
(16)
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614.444
(55%)

Overige gemeente
(OG)

Totaal OG
Parkstad

Aantal
inwoners
1 jan 2014

Tot aantal
inwoners
1 jan 2014

0

248.336

Gulpen-Wittem

14.484

Meerssen

19.254

Totaal OG
Mst & Heuvelland

33.738

Schinnen

12.901

Totaal OG
West. Mijnstreek

13.202

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen

31.976
36.219
23.907
16.751
20.832

Weert
Totaal OG
Midden-Limburg

48.721
178.406

Beesel
Bergen
Gennep
Horst aan de Maas
Mook en Middelaar
Peel en Maas
Venlo
Venray
Totaal OG
Noord-Limburg

13.617
13.237
17.286
41.727
7.796
43.314
100.428
43.112

Totaal OG
(17)

505.863
(45%)

280.517

207.565

148.253

235.335

280.443

1.120.307
(100%)
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Bijlage B

Overzicht voorlichtingsbijeenkomsten 2015 StartersCentrum Limburg

Locatie / Voorlichtingsbijeenkomst

Heerlen Maastricht

Sittard- Roermond
Totaal
Geleen (Venlo)

Start je eigen bedrijf!

3

3

3

3

12

Hoe start je als freelancer / ZZP’er?

3

2

2

2

9

Ondernemen vanuit een WW-uitkering1

18

17

17

24 (25)

101

Een goede start met de Belastingdienst2

5

5

5

24

39

Ondernemingsplan schrijven

4

3

3

2

12

Totaal

33

30

30

80

173

(1) De voorlichtingsbijeenkomst “Ondernemen vanuit een WW-uitkering” is een
coproductie met het UWV Limburg. In 2014 werden deze in samenwerking met het
UWV Zuid-Limburg georganiseerd en werden de bijeenkomsten druk bezocht. Voor
2015 is het aantal bezoekers dat gaat deelnemen nog onduidelijk omdat het UWV met
een online training (webinar) “Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering” werkt
en als aanvulling op de online training deze voorlichtingsbijeenkomst aanbiedt. Deze is
dan facultatief (niet meer verplicht).

(2) De voorlichtingsbijeenkomst “Een goede start met de Belastingdienst” is een
coproductie met de Belastingdienst Limburg. Landelijk heeft de Belastingdienst
Roermond aangewezen als locatie waar de bijeenkomsten moeten worden verzorgd.
In overleg met de Belastingdienst Limburg is afgesproken dat zij als gastspreker de
bijeenkomsten in Zuid-Limburg mede-invullen.
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Bijlage C

Voorbeeld programma folder Voorjaar 2015
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Bijlage D

Bezoekers en standhouders Startersdag Limburg aan het woord

Het StartersCentrum maakt een brug
tussen aanbieders van producten en
diensten voor starters en de
gegadigden zelf. Dit in combinatie met
de workshops maakt het waardevol
voor iedere deelnemer én bezoeker.

Inspirerend, leerzaam en
opbouwend. Geweldige
gelegenheid om te
netwerken en nieuwe
nuttige informatie in te
zamelen.

De startersmarkt was een prettige
gewaarwording. De presentaties
waren nuttig en helder.

Goede indruk, informatie waar je iets
mee kunt. Uitleg was duidelijker dan
de KvK-dag twee weken eerder in
Eindhoven.

Het was fantastisch! Goed
georganiseerd en heel fijn om
te bezoeken. Iedereen stond
klaar met raad en daad, maar
niet te opdringerig.

In een woord; geweldig !
Vooral ook de
informatiemarkt waar je
direct in contact kon
treden met specialisten en
ervaringsdeskundigen, ik
heb hier direct

Zeer goed georganiseerd, goede
info en de complimenten aan de
organisatie. Een echte aanrader
voor starters!

vervolgafspraken kunnen
maken, moeten jullie
vooral vaker doen !
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Team ultimo 2014
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