Startersbijeenkomsten
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najaar 2018
Start je eigen bedrijf! (GRATIS*)
Wat betekent het om ondernemer te zijn? Waar moet je
overal aan denken bij het starten? Hoe zit het met de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Waarom een
ondernemingsplan? Welke rechtsvorm kies je? Wat is een
zzp’er of freelancer precies? Waarom een marketingplan?
Met wat voor belastingen krijg je te maken? Wat is een
investerings- en exploitatiebegroting? Wat zijn je
financieringsmogelijkheden?
Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoord op deze en
andere vragen! Je bent zo beter voorbereid bij de start
van jouw bedrijf en weet wat er van je verlangd wordt.







Di 03 jul
Di 14 aug
Di 14 sep
Wo 03 okt
Di 06 nov
Di 04 dec

van 09.30-12.30 uur in Sittard
van 09.30-12.30 uur in Roermond
van 09.30-12.30 uur in Heerlen
van 09.30-12.30 uur in Maastricht
van 09.30-12.30 uur in Sittard
van 09.30-12.30 uur in Roermond

Ondernemingsplan schrijven (GRATIS*)
Veel goede ideeën beginnen op een kladje of bierviltje.
Heb je een goed bedrijfsidee? Werk het eerst uit in een
business model (canvas). Maak het idee dan verder
concreet met een ondernemingsplan (businessplan).
Met een goed ondernemingsplan kun je zien of jouw idee
haalbaar is. Maar hoe maak je zo’n business model
canvas? En hoe schrijf je een goed ondernemingsplan?
Het seminar Ondernemingsplan schrijven helpt je op weg
naar een succesvolle start.







Di 17 jul
Di 28 aug
Di 18 sep
Wo 24 okt
Di 20 nov
Di 18 dec

van 09.30-12.30 uur in Sittard
van 09.30-12.30 uur in Roermond
van 09.30-12.30 uur in Heerlen
van 09.30-12.30 uur in Maastricht
van 09.30-12.30 uur in Sittard
van 09.30-12.30 uur in Roermond

Starten als freelancer/zzp’er? (GRATIS*)
Als freelancer / zzp’er werk je als zelfstandige voor
verschillende opdrachtgevers. Ben ik dan ook
ondernemer voor de Belastingdienst? Wat is de DBA
overeenkomst van de Belastingdienst? Heb ik die
nodig? Hoe bereken je een uurtarief? Wat zijn je rechten
en plichten? En waar moet je op letten bij het
vastleggen van je opdrachten? Hoe zit het met
verzekeringen?
Tijdens dit seminar krijg je antwoord op deze en andere
vragen! Je krijgt zo beter inzicht als je wilt starten als
freelancer / zzp’er.







Di 10 jul
Di 21 aug
Di 11 sep
Wo 10 okt
Di 13 nov
Di 11 dec

van 09.30-12.30 uur in Sittard-Geleen
van 09.30-12.30 uur in Roermond
van 09.30-12.30 uur in Heerlen
van 09.30-12.30 uur in Maastricht
van 09.30-12.30 uur in Sittard
van 09.30-12.30 uur in Roermond

Aanmelden? Ga naar www.starterscentrum.nl of klik
hier en maak je keuze(s)!
* Deze 3 seminars zijn gratis voor inwoners uit alle
gemeenten in Zuid-Limburg, Roermond, Leudal en alle
WW-uitkeringsgerechtigden in Limburg.
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Ondernemen vanuit een WW-uitkering

Een goede start met de Belastingdienst

Ik wil een bedrijf starten vanuit een WW-situatie, kan
dat?” Ja, vaak kun je steun krijgen bij jouw plannen, een
bedrijf starten en toch je WW-uitkering (deels)
behouden. Naast een korte oriëntatie op het starten van
een eigen bedrijf wordt inzicht gegeven in de
mogelijkheden, rechten en plichten met betrekking tot
het starten vanuit de WW situatie.
Bij voorkeur heb je reeds de Online training ‘Zelfstandig
ondernemen met een WW-uitkering' gevolgd via
werk.nl Daarin krijg je de belangrijkste informatie over
het starten als zelfstandige vanuit een WW-uitkering. Dit
seminar is een prima vervolg op deze training.
Naast verdere uitleg over de regelgeving kun je jouw
persoonlijke situatie tegen het licht houden. En je krijgt
antwoord op de vragen die je hierover hebt. Zo ga je
goed voorbereid van start vanuit een WW-uitkering en
dat vergroot je slaagkans. Dit seminar wordt in
samenwerking met het UWV georganiseerd.

Als startende ondernemer krijg je naast de Kamer van
Koophandel ook met de Belastingdienst te maken. In
dit seminar krijg je, naast een korte oriëntatie op het
starten van een eigen bedrijf, informatie over wat de
Belastingdienst voor jou kan betekenen. Daarnaast
volgt praktische uitleg over omzetbelasting (OB) en
inkomstenbelasting (IB), alles over de wettelijke eisen
aan jouw administratie plus een overzicht van fiscale
zaken die voor jou van belang zijn. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van de auto, werkruimte in huis en de
DBA overeenkomsten. Er is voldoende tijd om uw
belastingvragen te beantwoorden. Leuker kunnen ze
het niet maken…! Dit seminar wordt in samenwerking
met de Belastingdienst georganiseerd.














Do 12 jul
Do 19 jul
Do 09 aug
Do 16 aug
Do 13 sep
Do 20 sep
Do 11 okt
Do 18 okt
Do 08 nov
Do 15 nov
Do 06 dec
Do 15 dec

van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen
van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen
van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen
van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen
van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen
van 13.00-14.30 uur Roermond
van 09.30-11.00 uur Heerlen

Aanmelden? Ga naar www.starterscentrum.nl of
klik hier en maak je keuze(s)!





Wo 22 aug van 13.30-16.30 uur Roermond
Wo 24 okt van 13.30-16.30 uur Heerlen
Wo 12 dec van 13.30-16.30 uur Roermond

Aanmelden? Ga naar
www.ondernemersplein.nl
of klik hier

