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StartersCentrum stopt dienstverlening aan niet-subsidiërende 
gemeenten 
 

StartersCentrum Limburg ondersteunt mensen die willen starten als ondernemer. Dat doet ze 

met subsidiegelden van gemeenten die de doelstellingen van het StartersCentrum 

ondersteunen. Er worden echter door het centrum nog altijd adviesgesprekken gevoerd met 

inwoners uit gemeenten waarmee geen subsidierelatie bestaat. Inwoners van niet-

deelnemende gemeenten maken zo gebruik van diensten die door betalende gemeenten 

mogelijk zijn gemaakt. Het StartersCentrum stopt vanaf heden met het voeren van 

adviesgesprekken met inwoners van niet-deelnemende gemeenten. 

 

In 2017 maakten 2008 Limburgers gebruik van de diensten van het StartersCentrum. Van hen was 

bijna 17% afkomstig uit gemeenten die niet deelnemen aan het StartersCentrum. Deze maatregel 

treft vooral gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. In dit gebied ondersteunen alleen de 

gemeenten Roermond en Leudal het StartersCentrum. In Zuid-Limburg is Onderbanken de enige 

gemeente die geen gebruik meer kan maken van de adviserende dienstverlening. 

  

Het StartersCentrum Limburg helpt mensen die zich willen oriënteren op zelfstandig 

ondernemerschap. Het StartersCentrum informeert, adviseert en begeleidt deze mensen bij het 

opstarten van een eigen onderneming. In verreweg de meeste gevallen gaat het daarbij om zzp’ers. 

De diensten die het StartersCentrum aanbiedt zijn seminars, themabijeenkomsten, startersevents en 

individuele adviesgesprekken. De activiteiten van het StartersCentrum Limburg worden mogelijk 

gemaakt door bijdragen van 18 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.  

 

Andere vermeldenswaardige gegevens over het startersbeleid zijn de volgende: 

❖ In Limburg zijn in 2017, 8520 personen begonnen als zelfstandig ondernemer. 

❖ 5850 Limburgers zijn gestopt als ondernemer.  

❖ In 2017 was 74% van het klantenbestand uitkeringsgerechtigd.  



 

❖ Velen van hen slaagden erin door het zelfstandig ondernemerschap eigen inkomsten te 

verwerven.  

❖ Steeds meer vrouwen kiezen voor het ondernemerschap. 

❖ Steeds meer ondernemers combineren hun ondernemerschap met een baan in loondienst. 

❖ Het StartersCentrum stimuleert parttime ondernemerschap voor uitkeringsgerechtigden 

❖ Parttime ondernemerschap biedt namelijk de mogelijkheid om op verantwoorde wijze een 

zelfstandige onderneming op te bouwen.  

❖ Gemeenten maken steeds meer gebruik van mogelijkheden die de wetgever 

uitkeringsgerechtigden biedt om parttime te gaan ondernemen. Voorbeelden zijn Heerlen, 

Maastricht en Kerkrade. 

 

Voor meer informatie over dit bericht wordt verwezen naar het StartersCentrum Limburg: (Harrie 

van Beers, Coördinator-manager T:06-20399931) 

 


