Combineer vrijheid
met vertrouwen
-----------------------------------------------

45Plös-programma voor de zzp’er

Een succesvolle zaak is niet alleen een kwestie van ‘goed zijn in
je vak’. Was het maar zo eenvoudig. Vakmanschap vraagt ook
ondernemerschap. Het 45Plös-programma versterkt je ondernemersvaardigheden en ondersteunt je bij je bedrijfsvoering.
Zo kun je écht met vertrouwen aan de slag.
Het beste begin
Eerst sta jij op het programma: wat zijn
je plannen, waar ben je goed in, wat verdient aandacht, wat wil je leren? Daarna
staat je businessmodel op de agenda: alle
onderdelen van de bedrijfsvoering in één
overzichtelijk schema. Denk aan klantsegmenten, jouw toegevoegde waarde, waar
verdien je je geld mee, hoe bedien jij je
klant, met welke partners werk je samen
en hoe ziet jouw kostenstructuur eruit?
Het blijkt zelfs dat wanneer je een doordacht businessmodel gebruikt, je omzet
met 10-15% stijgt in zes maanden tijd.
Helder en waardevol dus.
Vergroot je vertrouwen
Als zzp’er ben je in feite allrounder.
Naast specialist, zorg je ook voor je eigen
opdrachten, bepaal jij je eigen businessmodel, ben je verantwoordelijk voor
marketing & sales, doe je de administratie
en regel je de belastingaangifte. Daarvoor
krijg je bij bij het 45Plös-programma de
nodige tools en hulp van een ervaren
ondernemerscoach.

Na de start
Vanaf het moment dat je inschrijving bij
de Kamer van Koophandel een feit is,
kun je regelmatig sparren met je eigen
coach: een ondernemer die het klappen
van de zweep kent. Hij weet waar je het
over hebt, waar je tegenaan loopt en
ondersteunt je met raad en daad. Ondernemers onder mekaar. Wil je gebruikmaken van een ervaren ondernemerscoach, dan zoeken wij die voor jou.
Daarnaast zijn er diverse intervisiebijeenkomsten waar je ervaringen kunt
delen met andere deelnemers en kunt
netwerken met partners van het StartersCentrum. Waardevolle bijeenkomsten
waar je altijd je voordeel mee kunt doen.
Wij houden je op de hoogte van de
planning.

Het verloop
Het traject is heel compact: kennismaking
en de praktische workshops die je helpen bij
het bepalen van jouw eigen businessmodel
nemen zo’n 4 à 5 weken in beslag. Daarna
ga je aan de slag. Tot een jaar na de start
kun je op onze steun rekenen.

Het doel van het

Het programma op een rij:
• Kennismaking en intake gesprek met een
ondernemersadviseur van het StartersCentrum over persoonlijke motivatie:
waarom doe je het, waar geloof je in?
• Workshops waarbij interactief leren,
kennis en ervaringen delen voorop staat:
- opstellen eigen Business Model Canvas
- marketing & sales van je bedrijf
- gebruik hedendaagse communicatiemiddelen, o.a. social media & personal
branding hoe zet je jezelf in de markt,
hoe onderscheid jij je van de rest?
• Interventiebijeenkomsten met andere
deelnemers
• Sparren met een ervaren ondernemerscoach

vertrouwen hebt in je

45Plös-programma:
jouw start als zzp’er
vergemakkelijken, waarbij
je je zeker voelt en
eigen onderneming.
Vrijheid, onafhankelijkheid
en ȵe[ibiliteit wachten.
Succes!

Deelnemen?
Om deel te nemen aan dit unieke
programma, voldoe je aan een aantal
criteria:

• Je bent 45+
• Je woont en wilt starten in
Limburg
• Er is sprake van (dreigende)
werkloosheid (ingeschreven bij
UWV werkbedrijf)
• Niet eerder economisch actief
dan 1 januari 2015
Locatie
StartersCentrum @ C-Mill
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen
Waarom 45Plös?
Ondernemerschap gedijt goed op
vruchtbare, Limburgse bodem.

Informatie 45Plös-programma
------------------------------------------

Marcel van Kasteren
06-29 05 83 04
mvk@starterscentrum.nl
------------------------------------------

www.starterscentrum.nl

Het 45Plös-programma wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Provincie
Limburg in het kader van het project 45Plös
ZZP Limburg.

