
 

 

 

Starten eigen bedrijf 

“Een ondernemer is op zoek naar verandering, ziet dit als 

kans en buit dit uit” Ben jij zo iemand? Zie jij mogelijkheden 

om geld te verdienen waar anderen dit laten liggen? Een 

eigen bedrijf begint bij een goede voorbereiding, overleg 

met ‘deskundigen’ en ‘ervoor willen gaan’.  

 

Om jezelf pijlsnel voor te bereiden op een eigen 

onderneming organiseert het StartersCentrum samen met 

opleider TopChange de cyclus “Starten eigen bedrijf”. In 4 

sessies leer je je eigen business model canvas vorm te 

geven, waarbij jouw persoonlijke situatie als startende 

ondernemer centraal staat. Welke waarde ga je aanbieden? 

Voor wie? Wat heb je ervoor nodig? En hoe pak je dat aan? 

 

Hierop krijg je antwoord in 4 groepsbijeenkomsten van een 

dagdeel. De cyclus “Starten eigen bedrijf” wordt dit eerste 

kwartaal in Roermond aangeboden. De groep bestaat uit 

max. 12 deelnemers zodat ‘leren van elkaar’ verzekerd is. Je 

neemt deel aan een hele cyclus (4 sessies). 

 

Voorwaarden 

 Je bent 45 jaar of ouder  

 Je bent voornemens een eigen bedrijf te starten of 

bent onlangs gestart (na 1 juli 2015) 

 Er was/is sprake van (dreigende) werkloosheid voor 

de start (ingeschreven bij UWV werkbedrijf) 

 Je woont en/of wilt starten in de provincie Limburg. 

 

De cyclus ‘Starten eigen bedrijf wordt georganiseerd in het 

kader van het project 45Plös ZZP Limburg. Dit programma 

van het StartersCentrum wordt mede mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van de Provincie Limburg. 

 

 

Tijdstip & locatie 
 

Roermond 

 Locatie StartersCentrum wijkcentrum De 

Donderie Donderbergweg 47-49 Roermond  

 4 cursusdagen op  

o donderdag 10 maart van 9 tot 13u  

o donderdag 17 maart van 9 tot 13u 

o donderdag 24 maart van 9 tot 13u 

o donderdag 31 maart van 9 tot 13u 

 

Deelnemers dienen rekening te houden met een 

telefonische intake door de trainers van TopChange (max 

half uur) in de week voorafgaande aan de training. 

 

Contactpersoon: Marcel van Kasteren  

Mail: mvk@starterscentrum.nl 

Tel: 06-29058304 

 

Organisatie: StartersCentrum Limburg i.s.m. Topchange. 

Deelname aan dit programma is kosteloos. 
 

 

Cyclus 

Starten eigen bedrijf kwartaal I 2016 
 

 

Project  

45Plös ZZP Limburg 
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