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Voorwoord 

 

Ondernemen in een bijzondere tijd 

2021 was evenals het jaar dat daaraan vooraf ging een bijzonder jaar. De samenleving was 

wereldwijd in de ban van de coronapandemie. We kenden lockdowns, moesten zoveel mogelijk 

thuis werken, hadden te maken met gesloten winkels en horecagelegenheden etc. De gevolgen zijn 

bij een ieder wel bekend. Er zijn sectoren die zwaar getroffen zijn door deze pandemie. Menig 

bedrijf werd geconfronteerd met een forse omzetdaling. Vooral de horeca werd zwaar getroffen. 

Vanwege corona gingen meer dan 750 horecabedrijven failliet. Daar tegenover staan bedrijven die 

floreerden, zoals bezorgdiensten, webshops en afhaalrestaurants . Ook in de economie geldt het 

spreekwoord: de een zijn dood is de ander zijn brood. Op het moment van schrijven van dit 

voorwoord horen we dat de economie de laatste 20 jaren niet zo hard gegroeid is als in 2021. 

Daarbij moet dan wel aangetekend worden dat we in 2020 met een hevige terugval hadden te 

maken. Veel bedrijven wisten met behulp van overheidssteun het hoofd boven water te houden. 

Vaak ging dat echter gepaard met schulden en inkrimping van het eigen vermogen.  

De werkloosheidscijfers zijn in het begin van 2022 erg laag. Nog nooit waren er zoveel Nederlanders 

met een betaalde baan. Werkgevers hebben grote moeite om alle vacatures ingevuld te krijgen. 

Hoe vervelend dat laatste ook is, in het geheel genomen zijn dit alleen maar positieve berichten. De 

vraag rijst wat dit betekent voor het StartersCentrum.  Welnu, in het aantal klanten merken wij hier 

niets van. Ook het aantal klanten dat wil starten als ondernemer vanuit een uitkeringssituatie blijft 

stabiel. In een tijd van economische voorspoed zijn er mensen die juist dan de tijd rijp achten om 

als ondernemer te starten. Voor deze starters geldt evenzeer dat een goede voorbereiding daarvan 

belangrijk is en dat is een nadrukkelijke taak voor het StartersCentrum. Tot slot mag niet vergeten 

worden, dat het StartersCentrum zorgdraagt voor een goede basisinfrastructuur voor startende 

ondernemers. Dit is voor alle tijden van belang. Voeg daaraan toe dat wij vanuit de geschiedenis 

weten dat een tijd van economische recessie maar al te vaak wordt gevolgd door een tijd van 

economische neergang. De bijbelse zeven magere en zeven vette jaren lijken voor de eeuwigheid 

geschreven. In 2022 is er voor ondernemers geen overheidssteun meer. Banken sluiten een 

toename aan faillissementen niet uit. Zo blijven het voorlopig voor ondernemers bijzondere tijden. 

Een niet te veronachtzamen aspect van het ondernemerschap blijft de inschatting van de 

toekomstverwachtingen. Het is verstandig om daarbij uit te gaan van diverse scenario’s. Soms zit 

het mee soms zit het tegen. Iedere ondernemer ziet graag dat zijn inspanningen duurzaam zijn. 

Daar wil het StartersCentrum bij helpen. Om deze reden is een programma ontwikkeld onder de 

naam “Herstelversneller”. In dit jaarverslag leest u meer daarover. Zo hoop ik, dat er een informatief 

jaarverslag is samengesteld. Na vaststelling van dit jaarverslag zal er nog een handzame factsheet 

worden gemaakt, waarin de voornaamste gegevens en trends zijn vermeld.  

Een bijzondere gebeurtenis was het terugtreden van het bestuur en de vorming een Raad van 

Commissarissen. Dit wordt verder in dit verslag toegelicht. 

Graag wil ik hier alle personen en instanties bedanken die het werk van het StartersCentrum 

hebben mogelijk gemaakt. Ik hoop dat dit ook voor de toekomst blijft gelden. Een goede 

voorbereiding is het halve werk. Dit gezegde geldt voor ieder avontuur ook in de economie. 

Vragen en opmerkingen over dit jaarverslag wil ik graag beantwoorden. 

Harrie van Beers, directeur-bestuurder  
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1.  StartersCentrum Limburg 

 

Corona 

In het vorige jaarverslag, dat ging over 2020, werd al gemeld dat de coronapandemie gevolgen had 

voor het StartersCentrum. Bepaalde activiteiten konden geen doorgang vinden of moesten anders 

worden georganiseerd. Helaas is deze situatie in 2021 nauwelijks gewijzigd. Ook in 2021 kon een 

aantal seminars niet doorgaan en werden deze vervangen door webinars. Wel werden extra 

webinars georganiseerd gewijd aan specifieke thema’s die voor startende ondernemers interessant 

zijn. In juni 2021 was er een versoepeling in de coronamaatregelen. Dit heeft een tijd geduurd, 

maar vanaf  eind november golden weer strengere maatregelen. In de periode dat sprake was van 

een soepeler regime heeft een startersevent plaatsgevonden en wel op 4 november in Roermond. 

Het aantal belangstellenden (75) hiervoor was gezien de omstandigheden goed, maar minder dan 

in pre-coronajaren. Normaal worden deze events bezocht door 120 tot 150 personen. Deze geringe 

belangstelling hangt ongetwijfeld samen met de coronapandemie. Een aanvankelijk in december 

gepland startersevent kon vanwege de lockdown geen doorgang vinden.  

Het valt te hopen dat 2022 weer sprake wordt van een normale situatie waar fysieke seminars en 

startersevents kunnen plaatsvinden. Overigens is in november 2022 een begin gemaakt met het 

programma “de Herstelversneller”. Dit programma dat het StartersCentrum samen met 

coachingsbureau Top Change organiseert gaat over ondernemen in crisistijd. Corona is daarvan 

een voorbeeld, maar crisissen zullen er vroeg of laat altijd zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de 

kredietcrisis die in 2008 plaatsvond en enkele jaren van grote invloed is geweest op de economie, of 

aan een interne crisis waar een bedrijf mee geconfronteerd wordt. Het programma de 

Herstelversneller wordt ook in 2022 verder opgepakt. 

 

Wat is het StartersCentrum 

Het StartersCentrum is mensen behulpzaam die zich oriënteren op het zelfstandig 

ondernemerschap. Het gaat daarbij om het stimuleren, informeren, adviseren en begeleiden van 

aspirant-ondernemers. Zo organiseert het StartersCentrum seminars die van belang zijn voor 

mensen die als ondernemer willen starten. In 2020 verzorgde het StartersCentrum de volgende vijf 

seminars “Start je eigen bedrijf” , “Ondernemingsplan schrijven”, “Starten als freelancer/zzp’er”, 

“Belastingen voor starters en zzp’ers” en “Ondernemen vanuit een WW-uitkering”.  

Vanwege de coronapandemie heeft het StartersCentrum haar dienstverlening aangepast cq 

uitgebreid. Naast de fysieke contactmomenten was het ook mogelijk om de afspraken zowel 

telefonisch als via videobellen uit te voeren (Zoom, ms-teams, skype etc.). Naast seminars kwamen 

er ook webinars. De reguliere seminars werden als webinars aangeboden naast nieuwe webinars 

die inspelen op actuele vraagstukken zoals AVG, marketing en intellectueel eigendom. 

De werkzaamheden van het StartersCentrum concentreren zich op de pre-startfase. Naast de 

genoemde collectieve bijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal,  is een tweede kerntaak het 

uitvoeren van individuele adviesgesprekken met klanten. Daarin komen de ondernemingsideeën en 

-plannen aan bod en is er ruimte om in te gaan op de persoonlijke situatie van de klant. 
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Organisatorisch is het StartersCentrum een rechtspersoon in de vorm van een stichting. Deze 

rechtsvorm past goed bij het StartersCentrum omdat het een non-profit organisatie is, die 

laagdrempelig wil werken en voor eenieder toegankelijk is.  

 

Bestuur en Raad van Commissarissen 

De werkzaamheden van het StartersCentrum worden mogelijk gemaakt door 

bijdragen van de deelnemende gemeenten. Naast deze financiële relatie was er ook 

een nadrukkelijke bestuurlijke relatie. Zo bestond tot 1 april het bestuur uit lokale 

bestuurders, in de praktijk uit  twee wethouders en één burgemeester afgevaardigd 

door deelnemende gemeenten. Per genoemde datum is een statutenwijziging in 

werking getreden. Vanaf die datum is er een Raad van Commissarissen en 

afscheid genomen van een bestuur dat bestond uit gemeentebestuurders. 

Deze wijziging vloeide voort uit de governancecode die door veel gemeenten 

wordt gevolgd. Kort gezegd komt dat hierop neer, dat bestuurders van gemeenten 

geen zitting meer nemen in besturen van verenigingen en stichtingen die subsidie 

ontvangen van die gemeenten.  

Het bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd. Bij die gelegenheid is de 

jaarrekening 2020 vastgesteld. In de eerste maanden van 2021 is de 

sollicitatieprocedure voor de bemensing van de RvC afgerond. Het bestuur heeft zich in dit proces 

laten begeleiden door bureau Geerts & Partners. Bij de invulling van de vacatures is gelet op de 

achtergronden van de kandidaten, de man-vrouw verhouding en regionale spreiding. Uiteraard is 

ook gelet op de affiniteit met startend ondernemerschap. De sollicitatiecommissie  bestond uit mw. 

Van  Basten-Boddin, de voorzitter van het bestuur, mw. Liebregts van Geerts en Partners en dhr. 

Van Beers, de manager van het StartersCentrum. De gevoerde gesprekken hebben uiteindelijk 

geleid tot de volgende samenstelling van de RvC: 

• De heer Stephan Satijn uit Venlo (voorzitter) 

• Mevrouw Nicki van Heugten uit Heerlen (lid) 

• De heer Wim Dupont uit Maastricht (lid en vicevoorzitter) 

  

de in april aangetreden nieuwe Raad van Commissarissen 
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In juli werd de heer Satijn benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten in Limburg. Op grond hiervan 

beëindigde hij het lidmaatschap. In het najaar is daarom een nieuw lid voor de RvC geworven. Er is 

toen geen gebruikgemaakt van externe begeleiding. De RvC heeft bij deze gelegenheid samen met 

de directeur-bestuurder de sollicitatieprocedure zelfstandig verricht. Bij de selectie en werving is 

vanwege de wenselijke regionale spreiding  nadrukkelijk gekeken naar kandidaten uit Noord- en 

Midden-Limburg. In de oktobervergadering is besloten de heer Jan Loonen uit Venray te benoemen. 

In december zijn in een vergadering de taken binnen de RvC opnieuw verdeeld. Vanaf die tijd ziet 

het beeld er als volgt uit: 

• De heer Wim Dupont, voorzitter 

• De heer Jan Loonen, lid en vicevoorzitter 

• Mevrouw Nicki van Heugten, lid 

Er zijn twee RvC-commissies, te weten een auditcommissie bestaande uit Wim Dupont (voorzitter) 

en Jan Loonen (lid) en een renumeratiecommissie, bestaande uit Nicki van Heugten (voorzitter) en 

Jan Loonen (lid).  

Voorts heeft de statutenwijziging tot gevolg gehad dat het StartersCentrum nu een directeur-

bestuurder heeft die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden. Hij legt 

verantwoording af aan de RvC. De RvC houdt toezicht op de organisatie en is tevens een belangrijke 

adviseur voor de directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder is de heer Harrie van Beers 

benoemd. Voorheen was hij coördinator-manager van het StartersCentrum. 

Nu er geen sprake meer is van een rechtstreekse bestuurlijke betrokkenheid vanuit de gemeenten 

is het wel van belang om zorg te dragen voor een goede relatie met de overheid. In 2021 is het 

vanwege corona moeilijk geweest om hier invulling aan te geven. Toch is herhaaldelijk overleg 

geweest met de portefeuillehouder in de gemeente Venray, mede vanwege de experimentele 

deelname van deze gemeente. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met portefeuillehouders in 

Vaals en Meerssen. Ofschoon in beide gemeenten tevredenheid bestaat over het functioneren van 

het StartersCentrum heeft men  vanwege bezuinigingen besloten de subsidie aan het 

StartersCentrum af te bouwen. Dit laat onverlet, dat in de nabije toekomst toch zal worden bezien 

of beide gemeenten kunnen blijven deelnemen aan het StartersCentrum.  

  Henk & Angelique de Vreede – mantelzorgmakelaar – Triacura - Vaals 
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Naast deze concrete bestuurlijke contacten heeft er ook overleg plaatsgevonden met ambtenaren 

over beleidsmatige zaken. Zo heeft er overleg plaatsgevonden met de beleidsambtenaren in de 

regio Parkstad Limburg en overleg met ambtenaren in Zuid-Limburg. Op operationeel niveau 

onderhouden de ondernemersadviseurs frequent contact met ambtenaren van deelnemende 

gemeenten. Het ligt in de lijn der verwachting dat in 2022 de contacten met de gemeenten worden 

geïntensiveerd. Dit hangt ook samen met het feit dat na de raadsverkiezingen her en der nieuwe 

colleges van Burgemeester  en Wethouders worden gevormd. Het is van belang dat alle 

deelnemende gemeenten goed geïnformeerd blijven over het StartersCentrum. Het 

StartersCentrum is immers in menig opzicht een verlengstuk van zowel de afdeling Economische 

Zaken, het draagt bij aan economische activiteiten binnen een gemeente, en de afdeling Sociale 

Zaken, doordat uitkeringsgerechtigden via het ondernemerschap weer een zelfstandig inkomen 

verwerven. Ook het voorkomen van dorstroming vanuit de WW naar de Participatiewet, kan hier 

worden genoemd. 

De RvC kwam in 2021 vijfmaal in vergadering bijeen. Belangrijke zaken waaraan aandacht werd 

besteed of besluiten over werden genomen waren: de onderlinge kennismaking en taakverdeling, 

de benoeming van een nieuwe accountant, de werving en benoeming van een nieuw lid voor de 

RvC, de begroting voor 2022, verdieping van de missie en visie van het StartersCentrum en de 

marketing van de diensten. De verdieping van de missie en visie gebeurde in en gezamenlijke 

bijeenkomst met het personeel onder leiding van een externe deskundige.  

 

Personeel 

Het StartersCentrum bestaat uit een klein maar actief team. Er zijn thans vier personen (2,7 fte) in 

dienst van het StartersCentrum. Op incidentele basis worden soms tijdelijke arbeidscontracten 

gesloten.  Vanwege de uitbreiding van het werkgebied en na te streven verdere uitbouw van 

activiteiten in Noord- en Midden-Limburg is eind 2020 besloten tot een tijdelijke uitbreiding. Op 15 

januari 2021 is de heer Mathias Brockmann, woonachtig in de gemeente Venlo, als parttimer voor 

het StartersCentrum aan de slag gegaan. Voor een beperkt aantal uren werkt Loes Paters bij het 

StartersCentrum. Zij verzorgt en onderhoudt de sociale media en de daarbij behorende activiteiten. 

Zij ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en zit niet in de formatie van 2,7 fte.  

In 2021 waren de volgende personen in dienst 

bij het StartersCentrum: 

• De heer Harrie van Beers (0,3 fte), 

directeur-bestuurder 

• De heer Marcel van Kasteren (1,0 fte), 

ondernemersadviseur 

• De heer Ger Smith (1,0 fte) 

ondernemersadviseur 

• De heer Mathias Brockmann (0,4 fte) 

ondernemersadviseur 
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Locaties 

Het StartersCentrum Limburg maakte in 2021 gebruik van de volgende werklocaties: 

• Heerlen: Businesspark C-mill (Jan Campertstraat 5) 

• Maastricht: het Coachhuis (Boschstraat 45) tot 15 juli 2021 

• Maastricht: Withuishof (Bergerstraat 2) vanaf 15 juli 2021 

• Roermond: Zalencentrum De Donderie (Donderbergweg 47-49) 

• Sittard-Geleen: Office à la Carte (Poststraat 8) 

• Venray: Hol van de Leeuw (Henseniusstraat 11A) 

In Heerlen is in feite het hoofdkantoor gevestigd van het StartersCentrum. Het kantoor in het C-mill 

complex is ingericht voor permanent gebruik.  Hier bevindt zich ook het archief van het 

StartersCentrum. De ruimte in het pand Withuishof te Maastricht wordt met toestemming van de 

verhuurder twee dagen per week onderverhuurd aan een praktijk voor psychiatrie. Op de overige 

locaties huurt het StartersCentrum voor de activiteiten, waaronder adviesgesprekken en seminars, 

voor een aantal dagdelen een ruimte.  

 

 

 

 

 

exit Coachhuis Boschstraat 45 

 

welkom Withuishof 

 

Maastricht  
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2.    Hoe pakken wij het aan  

 

De dienstverlening van het StartersCentrum is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling van 

zelfstandig ondernemerschap. Daarbij wordt uitgegaan van de fasen zoals weergegeven in het 

onderstaande model (zie figuur hieronder). Potentiële startende ondernemers doorlopen aldus een 

aantal fasen richting de daadwerkelijke start van een eigen onderneming: van idee, via oriëntatie en 

voorbereiding naar het daadwerkelijke startmoment (inschrijving Handelsregister KVK). In alle fasen 

vindt uitval plaats door voortschrijdend inzicht of persoonlijke keuzes. De diensten van het 

StartersCentrum zijn toegespitst op deze verschillende stadia: van informatief, via collectief naar 

individueel, bij voorkeur via direct contact waarbij een persoonlijke aanpak leidend is. Vanwege 

coronamaatregelen hebben veel activiteiten in het verslagjaar noodgedwongen digitaal 

plaatsgevonden. 

 

 

 
 

Trechtermodel dienstverlening StartersCentrum 

levenscyclus “van idee tot en met start en groei” 
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Het accent van de werkzaamheden van het StartersCentrum ligt op de pre-startfase. Zodra men als 

ondernemer daadwerkelijk is gestart, is het StartersCentrum in principe buiten beeld. Als de 

ondernemer dan behoefte heeft aan advies of begeleiding moet men gebruik maken van diensten 

van commerciële partijen. Dit neemt niet weg dat cliënten van het StartersCentrum de eerste tijd na 

de start nog wel eens even terugvallen op de ondernemersadviseur die hen heeft geholpen in de 

pre-startfase. Voorts komt het herhaaldelijk voor, dat mensen zich eerst inschrijven bij de KVK en 

daarna pas diensten afnemen van het StartersCentrum. Als ondernemer starten deze mensen 

doorgaans aanmerkelijk later dan de inschrijving bij de KVK.      

 

Wolv Kollektiv 

Creative community space 

Initiatiefnemers Chloë van Hout & Petra Vujicic 

Oude Da Capo College Born sinds mei 2021  
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3.   Activiteiten in 2021 

 

De gebruikelijke seminars van het StartersCentrum zijn in 2021 alleen geschrapt indien deze 

vanwege de coronamatregelen geen doorgang konden vinden. Onderstaand leest u daarover 

nadere informatie. Daarnaast zijn er enkele activiteiten die afzonderlijk vermeld dienen te worden. 

Normaliter zouden in 2021 verspreid over de provincie vier startersevents hebben 

plaatsgevonden. Vanwege de beperkingen ten gevolge van het coronavirus was het slechts mogelijk 

één startersevent te organiseren. Dit vond plaats op 4 november in Roermond, locatie 

congrescentrum Forum. Ten gevolge van corona was de opkomst lager dan gebruikelijk. Normaliter 

zijn en 100 tot 150 personen die zo’n event bezoeken. Nu waren het er 75. De waardering van het 

event, waar verschillende workshops plaatsvonden was goed. Het was de bedoeling, dat in 

december in Maastricht een startersevent zou worden georganiseerd. Vanwege de toen geldende 

lockdown heeft dat geen doorgang gevonden. 

De workshops die tijdens het startersevent te Roermond werden gehouden gingen over de 

volgende onderwerpen:  

• Starter en fiscus, fiscale zaken voor startende ondernemers (Belastingdienst) 

• Sales & Acquisitie (Arthur Brekelmans) 

• Het Broodfonds, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen (Risk-Co contra-expertise) 

• Verkoper als tweede beroep (SalesStres) 

• Een eigen bedrijf, de 10 stappen (Kamer van Koophandel) 

• Hoe verover je het hart van je ideale klant? (ill graff design – brand coach) 

Een workshop duurt ongeveer drie kwartier en gaat over een specifiek thema dat voor een 

startende ondernemer van belang is.  

Door het wegvallen van het startersevent in het voorjaar van 2021 zijn er een 4-tal thematische 

webinars georganiseerd met totaal 95 deelnemers.  

4 November Het Forum Roermond: eerste Startersevent in 2 jaar 
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Vanwege de coronapandemie konden maar beperkt seminars doorgang vinden. Deze zijn veelal 

vervangen door webinars, zodat de potentiële starters toch goed geïnformeerd konden worden. 

Adviesgesprekken zijn zoveel mogelijk fysiek gecontinueerd. Als dat niet mogelijk was, zijn deze 

vervangen door gesprekken via MS-teams of zoom.  Via onze nieuwsbrief  “Starterskoppen” , onze 

website en social media werden deze onder de aandacht van het publiek gebracht. Meer informatie 

hierover staat vermeld onder het kopje “bijeenkomsten en webinars”. 

De samenwerking met het Expat Centre Maastricht 

Region heeft ook in 2021 zijn vruchten verder 

afgeworpen. Er is inmiddels sprake van een vaste 

internationale klantenstroom die voornamelijk op de 

locatie Maastricht bediend wordt. Vanwege de 

coronamaatregelen is het internationale spreekuur, 

dat eens per twee weken op een middag (13.00 tot 

17.00 uur) in Maastricht plaatsvond bij het Expat Centre 

Maastricht Region,  sinds het voorjaar 2020 vervallen. Dat heeft niet geleid tot een afnemende 

vraag. Sterker nog, het aantal pré-starters met een internationale achtergrond groeit gestaag door 

waardoor de dienstverlening aan deze groep volledig is geïncorporeerd in de reguliere activiteiten. 

Dus geen afgebakend spreekuur meer, maar de klanten kunnen via de website een afspraak maken 

voor een “Consultancy hour for Internationals” op de locatie Withuishof in Maastricht. Deze 

gesprekken vinden doorgaans in het Engels plaats. Qua personen gaat het dan om expats of hun 

partners, studenten en afgestudeerden die in 

Nederland willen blijven en statushouders. De 

belangstelling hiervoor neemt nog steeds toe. Zo 

werden in Maastricht in 103 adviesgesprekken in het 

Engels gevoerd (dat was 32% van het totaal) en 

daarnaast ook nog een substantieel deel van de 

videobelgesprekken met dezelfde doelgroep gevoerd. 

De achtergrond van deze klanten had een globaal 

karakter en tekent de diversiteit & internationalisering 

van onze provincie. Zo kwamen de klanten voor deze 

adviesgesprekken uit maar liefst 43 landen: 

 

• Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Ierland, Spanje, Griekenland, 

Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Kroatië, Oekraïne, Bulgarije, Zwitserland, Oostenrijk en 

Litouwen 

• Amerika: Canada, Verenigde Staten, Venezuela en Jamaica 

• Azië: Turkije, Syrië, Irak, Pakistan, Armenië, Israel, Iran, Afghanistan, India, Indonesië, China, 

Taiwan en Japan 

• Afrika: Egypte, Marokko, Ghana, Zuid-Afrika, Nigeria, Tunesië, Congo en Sierra Leone 

In toenemende mate zijn er vluchtelingen die gebruik maken van de diensten van het 

StartersCentrum. Ook is een stijging te zien in afgestudeerden van de universiteit of een HBO-

instelling, die in Nederland wensen te blijven.  Een veel voorkomende reden is dat men een partner 

heeft in Nederland. De internationalisering van de arbeidsmarkt heeft tot gevolg, dat ook de  

belangstelling van mensen buiten Nederland  voor het zelfstandig ondernemerschap hier in de lift 

zit. Een goede kennis en beheersing van de Engelse taal is voor werknemers van het 

StartersCentrum onontbeerlijk. Maar ook de Duitse taal is belangrijk.  

Paloma Ortas (Spanje) : altviool school 
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 In samenwerking met de IHK Aken, het GrensInfoPunt en 

het Starterscentrum Limburg  wordt 4 maal per jaar de Duits-

Nederlandse Spreekdag voor ondernemers en starters 

georganiseerd. In 2021 hebben 20 personen/bedrijven 

gebruik gemaakt van dit spreekuur. Tijdens de Duits-

Nederlandse spreekdagen krijgen ondernemers/starters 

informatie en advies over het opzetten van een bedrijf, het profiteren van mogelijke subsidies voor 

bedrijven in het buurland, dienstverlening, 

klantenwerving en netwerkevenementen. De 

spreekdagen hebben in 2021 alleen online 

plaatsgevonden in verband met Covid-19.   

 

Een bijzondere activiteit is het programma “Startklaar”. Met het UWV heeft overleg 

plaatsgevonden over scholingsvouchers. Enige toelichting is hier op zijn plaats. De provincie stelt via 

de Werkgeversservicepunten van het UWV in Limburg een opleidingsfonds ter beschikking 

waarmee werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Daartoe kunnen door 

werklozen via het UWV scholingsvouchers worden aangevraagd. In 2020 is een programma 

voorbereid voor de regio Noord-Limburg dat in januari en februari 2021 is uitgevoerd.  Vanwege 

corona heeft dit programma digitaal plaatsgevonden. Startklaar is een intensief 

voorbereidingsprogramma op het zelfstandig ondernemerschap. In samenwerking met opleider 

TopChange leren de deelnemers leren hun bedrijfsmodel te ontwikkelen en hun marketing- & 

salesvaardigheden daarop aan te passen.      

  

 

 

 

 

Online programma ‘Startklaar’ 

met behulp van Scholingsvouchers UWV Noord-Limburg 

januari - februari 2021  
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Sinds enkele jaren werkt het StartersCentrum samen 

met Baandomein en wordt meegenomen in het 

programma aanbod.. Baandomein is een 

samenwerkingsverband van een aantal organisaties, dat 

gericht is op ontwikkeling, groei, duurzame 

inzetbaarheid en intersectorale arbeidsmobiliteit van de aldaar werkzame personen. Men brengt 

vraag en aanbod bij elkaar en de medewerkers van de aangesloten organisaties kunnen onbeperkt 

gebruik maken van eigentijdse en gepersonaliseerde diensten voor gedwongen en vrijwillige 

loopbaanpaden. Het zelfstandig ondernemerschap kan zo’n loopbaan zijn. Vanuit die optiek waren 

er 4 bijeenkomsten gepland in 2021. Hiervan waren 3 bijeenkomsten in de vorm van een seminar 

en 1 bijeenkomst als webinar. In totaal hebben 30 mensen hieraan deelgenomen.  

 

Bijeenkomsten en webinars 

Vanwege Covid 2019 was het bijna niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het 

seminar Starten als zelfstandige vanuit de WW heeft grotendeels plaatsgevonden als (fysiek) 

seminar en 1 maal als webinar. De overige bijeenkomsten zijn als webinar aangeboden. Tevens zijn 

in 2021 thema-webinars in de avonduren aangeboden en een aantal extra bijeenkomsten op maat.  

Hieronder staat het overzicht van de (thema)webinars en seminars. 

Seminars 2021 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal  

deelnemers 

Seminar: Starten als zelfstandige vanuit de WW 9 23 

Totaal aantal seminars/deelnemers 9 23 

 

Webinars 2021 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal  

deelnemers 

Webinar: Belastingen voor starters en ZZP’ers 12 144 

Webinar: Hoe start je als freelancer/ZZP'er? 13 108 

Webinar: Ondernemingsplan schrijven 15 156 

Webinar: Start je eigen bedrijf! 16 178 

Webinar: Starten als zelfstandige vanuit de WW 1 10 

Totaal aantal seminars/deelnemers 57 596 

 

Thema webinars 2021 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal  

deelnemers 

Verzekeringen voor starters en zzp’ers 1 21 

Eenvoudig Boekhouden zonder boekhoudkennis 1 22 

Sales & acquisitie 1 23 

Versterk je marketing: praktische tips voor starters 1 29 

Start je eigen bedrijf Baandomein 1 6 

Totaal aantal seminars/deelnemers 5 101 
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Overige fysieke bijeenkomsten 2021 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

deelnemers 

Start je eigen bedrijf Baandomein 3 24 

Herstelversneller 1 30 

Start je eigen bedrijf Venray Big Business 1 7 

Start je eigen bedrijf ism OndernemersKlankBord 1 15 

Totaal aantal bijeenkomsten/deelnemers 6 76 

 

Overige fysieke events 2021 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

deelnemers 

Startersevent Roermond 1 74 

Totaal aantal bijeenkomsten/deelnemers 1 74 

 

In samenvatting levert dit de volgende aantallen deelnemers op aan onze groepsbijeenkomsten: 

Totaal 

groepsbijeenkomsten 
2020 2020 2021 2021 

 Aantal 

bijeenkmst. 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

bijeenkmst. 

Aantal 

deelnemers 

Seminars 39 276 9 23 

Webinars 19 354 62 697 

Overige 

bijeenkomsten/events 
1 6 7 223 

Totaal 

groepsbijeenkomsten 
59 636 78 943 

 

In 2021 vonden in totaal 78 bijeenkomsten plaats. Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten 

en events bedroeg in totaal 943. De stijging is veroorzaakt door de grote toename van het aantal 

webinars. 

 

Adviesgesprekken 

Naast de genoemde (al dan niet digitale) bijeenkomsten vormen de individuele adviesgesprekken 

een belangrijk onderdeel van het takenpakket van het StartersCentrum. in 2021 vonden in totaal 

1618 (1380 in 2020) videobel, telefonische en fysieke adviesgesprekken plaats. Dit aantal kan 

als volgt worden gerubriceerd.  

Adviesgesprekken fysiek op locaties M V Totaal 

Heerlen 245 136 381 

Maastricht 107 115 222 

Maastricht Internationals 47 56 103 

Roermond 76 46 113 

Sittard 77 43 120 

Venray  28 41 69 

Totaal 580 437 1008 



16 
 

 

Adviesgesprekken op afstand M V Totaal 

Telefonisch / mail 154 134 288 

Videobellen 119 143 262 

Extern 36 23 59 

Totaal 309 300 609 

 

Adviesdiensten M V Totaal 

Unieke klanten adviesgesprek 403 359 762 

Vervolg 478 378 856 

Totaal 881 737 1618 

 

Met diverse starters werd meer dan één vervolggesprek gevoerd.  Het totaal aantal unieke klanten 

voor adviesgesprekken bedroeg 762, 86 meer dan in 2020. Het aantal vervolggesprekken was 

856, 152 meer dan in 2020. 

 

 

  

Adviesgesprekken (fysiek / op afstand) Aantal 2019 Aantal 2020 Aantal 2021 

Basis adviesgesprek (unieke klanten) 639 676 762 

Vervolggesprek 507 704 856 

Totaal aantal gesprekken 1146 1380 1618 
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Naast bijeenkomsten en adviesgesprekken moet ook gewezen worden op de informatie die 

mensen inwinnen via de website of het plegen van een telefoontje. De website van het 

StartersCentrum is in 2021 geraadpleegd door 13.800 gebruikers met 18.800 sessies.  In 

onderstaande overzichten zijn de bezoekers van de website verder geanalyseerd op basis van 

Google Analytics. 
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Het komt dagelijks voor dat starters zich (aan)melden bij het StartersCentrum nadat men bij de KVK, 

UWV, gemeente of elders informatie heeft ingewonnen. Van daaruit wordt men doorverwezen naar 

het StartersCentrum. 

Een belangrijke en specifieke doelgroep voor het StartersCentrum vormen de 

uitkeringsgerechtigden. Naast seminars gericht op WW-gerechtigden wordt in de advisering 

bijzondere aandacht geschonken aan bijstandsgerechtigden (participatiewet). In de opgenomen 

overzichten staan meer gegevens vermeld over de achtergronden van de klanten. Bij het 

StartersCentrum is gerichte kennis aanwezig over vraagstukken die verband houden met een start 

als ondernemer vanuit een uitkering. Dit geldt in het bijzonder voor de BBZ- & PTO-regeling. Hier 

wordt regelmatig een beroep op gedaan door starters vanuit de bijstand via hun woongemeenten. 

 

Projecten 

Als eerste moet hier eigenlijk het project “Startklaar” worden genoemd, waarover eerder al iets is 

geschreven bij het onderdeel Activiteiten.  

Al enkele jaren loopt het project “Ruimte voor Ondernemerschap” in Heerlen. (Startende) 

ondernemers die een winkel, een horecabedrijf of een dienstverlenend bedrijf in de 

centrumgebieden van Heerlen-centrum, Hoensbroek-centrum, Heerlerheide-centrum of 

Heerlerbaan-De Bautsch willen vestigen kunnen onder voorwaarden een subsidie ontvangen van € 

6.000,-. Daarnaast kunnen de ondernemers gebruik maken van een coachingsvoucher ter waarde 

van € 1.000,-. Het StartersCentrum ondersteunt de gemeente bij het toekennen van de subsidie en 

werkt hierbij verder samen met Stichting Streetwise.  

 

  

 

  

Statushouder Raed Al Rammahi 

gestart met barbershop Raed Style 2021 

Hoensbroek mbv regeling Ruimte voor Ondernemerschap  
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Uitbreiding werkgebied 

In de zomer van 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de 

gemeente Venray. Deze gesprekken hebben tot resultaat gehad dat Venray vanaf 1 oktober 2020 

voor de duur van één jaar experimenteel heeft deelgenomen aan het StartersCentrum. De 

gegevens voor de gemeente Venray zijn bovenstaand vermeld. Er vindt voor geïnteresseerden in 

die gemeente een spreekuur plaats in een klein vergadercentrum in de binnenstad van Venray, het 

Hol van de Leeuw. Gedurende dit experimentele jaar hebben enkele evaluatiegesprekken 

plaatsgevonden. In het najaar van 2021 heeft de gemeente Venray besloten om ook in 2022 deel te 

nemen aan het StartersCentrum.  

  

Venray BigBusiness 

met podium voor StartersCentrum 

Schouwburg Venray – 23 september 2021  
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4. Onze klanten 

 

Zoals u kunt lezen in dit jaarverslag biedt het StartersCentrum diverse diensten aan. De 

overeenkomst tussen al deze diensten is, dat zij allen van belang zijn voor mensen die zich 

oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap of recent gestart zijn als ondernemer. Zo zijn er 

klanten die redelijk intensief worden begeleid en diverse diensten afnemen, maar ook klanten die 

slechts van een enkele dienst gebruikmaken.  

Hieronder worden zij nader getypologeerd aan de hand van een aantal relevante 

persoonskenmerken. Daarbij wordt uitgegaan van de klanten die gebruik hebben gemaakt van 

minimaal één individueel adviesgesprek. Over hen zijn namelijk meer gegevens bekend. 

In 2021 hebben de medewerkers van het StartersCentrum totaal 1618 adviesgesprekken gevoerd 

waarvan 1009 ‘face to face’ en 609 telefonisch of digitaal.  Daarvan konden 762 gekwalificeerd 

worden als basis/intake gesprekken en 856 als vervolggesprekken. De gemiddelde leeftijd van de 

klanten waarmee een adviesgesprek is gevoerd was ultimo 2021 39 jaar en 7 maanden (in 2020 was 

dit eveneens 39 jaar en 7 maanden), van de klanten met een WW-uitkering was dit 44 jaar en 3 

maanden (in 2020 was dit 41 jaar en 11 maanden) en de gemiddelde leeftijd exclusief WW’ers was 

ditmaal 38 jaar en 2 maanden (in 2020 was dit 38 jaar en 5 maanden). 

Van de 1055 unieke klantcontacten is met 762 personen een adviesgesprek gevoerd. 293 personen 

hebben alleen gebruik gemaakt van een webinar/seminar. De volgende indelingen zijn gemaakt op 

basis van geslacht, inkomenssituatie, opleidingsniveau en branche waarin men het eigen bedrijf wilt 

starten. 

In het verleden was het aantal mannen dat gebruik maakte van de diensten veel hoger. De laatste 

jaren was de verhouding man/vrouw nagenoeg gelijk. In 2021 is het aandeel van de mannen weer 

hoger dan de vrouwen. 

 

Wat is de inkomenssituatie van onze klanten? 

In 2021 zijn in tegenstelling tot 2020 met minder vrouwen als mannen adviesgesprekken gevoerd. 

Kijkt men naar het totaal unieke klanten dan is het aandeel van de vrouw nagenoeg gelijk. 

 

 Unieke klanten advies  Unieke klanten totaal 

Inkomenssituatie M V Totaal %  M V Totaal % 

Geen 22 34 56 7%  28 45 73 7% 

Loon 91 89 180 24%  131 154 285 27% 

Pensioen/AOW 5 2 7 1%  10 2 12 1% 

PW/Bijstand 55 29 84 11%  57 32 89 8% 

Stufi 15 6 21 3%  17 6 23 2% 

Wajong/WAO/WIA/IVA 15 20 35 5%  19 31 50 5% 

WW 112 99 211 28%  154 153 307 29% 

ZZP/Ondernemer 88 80 168 22%  114 102 216 20% 

Totaal 403 359 762 100%  530 525 1055 100% 
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In vergelijking met voorgaande jaren is ook dit jaar het hoge aantal zzp’ers en ondernemers dat 

gebruik maakt van de dienstverlening van het StartersCentrum opvallend. Normaliter is dat hooguit 

10%. Het hoge aantal is deels te verklaren vanwege de coronacrisis en deels dat net gestarte 

ondernemers een beroep doen op het StartersCentrum. Zij staan dan al als ondernemer 

geregistreerd bij de KVK maar zijn nog niet echt actief aan de slag. 

 

Wat is het opleidingsniveau van onze klanten? 

Ruim 50% van onze klanten heeft een HBO/WO opleiding genoten. 

 Unieke klanten advies  Unieke klanten totaal 

Opleidingsniveau M V Totaal %  M V Totaal % 

WO 50 57 107 14%  82 97 179 17% 

HBO 157 144 301 40%  210 227 437 41% 

MBO 140 117 257 34%  175 154 329 31% 

VMBO 32 20 52 7%  35 25 60 6% 

Voortgezet Onderwijs 24 21 45 6%  28 22 50 5% 

Eindtotaal 403 359 762 

100

%  

530 525 1055 100

% 

 

 

Inkomen/Opleiding WO HBO MBO VMBO VO Totaal 

Geen 14 28 21 3 7 73 

Loon 50 136 79 13 7 285 

Pensioen/AOW 2 9 1 0 0  12 

PW/Bijstand 9 13 39 15 13 89 

Stufi 5 9 8 1 0  23 

Wajong/WAO/WIA/IVA 7 18 13 6 6 50 

WW 45 114 119 19 10 307 

ZZP/Ondernemer 47 110 49 3 7 216 

Eindtotaal 179 437 329 60 50 1055 

 

 

In welke branches zijn onze klanten actief? 

 

De top 5 van branches waarin men wil starten, waren in 2021: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Gezondheidszorg  

4) Horeca 

5) Cultuur, sport en recreatie 
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 Unieke klanten advies  Unieke klanten totaal 

Branches M V Totaal %  M V 

Totaa

l % 

Bouw 36 1 37 5%  53 2 55 5% 

Cultuur, sport recreatie 33 47 80 10%  38 61 99 9% 

Detailhandel 74 52 126 17%  86 70 156 15% 

Energie, water en milieu 3 1 4 1%  5 1 6 1% 

Financiële instellingen 1 0 1 0%  2 2 4 0% 

Gezondheidszorg 20 68 88 12%  28 106 134 13% 

Groothandelsactiviteiten 11 2 13 2%  15 3 18 2% 

Horeca 57 36 93 12%  65 41 106 10% 

ICT en media 40 21 61 8%  50 29 79 7% 

Industrie 11 16 27 4%  21 18 39 4% 

Land- en tuinbouw 5 1 6 1%  6 1 7 1% 

Logistiek 18 5 23 3%  23 5 28 3% 

Onderwijs 7 12 19 2%  11 17 28 3% 

Overig 0 2 2 0%  3 7 10 1% 

Persoonlijke dienstverlening 12 46 58 8%  17 68 85 8% 

Zakelijke dienstverlening 75 49 124 16%  107 94 201 19% 

Totaal 403 359 762 100%  530 525 1055 100% 

 

De laatste jaren wijzigt de top 5 nauwelijks. Opmerkelijk is dat er ook in 2021 relatief veel starters 

zijn in de branches detailhandel en horeca ondanks de corona-crises. Dit is opmerkelijk omdat deze 

sectoren in 2021 hard zijn getroffen door de coronacrisis. Hier moet wel de kanttekening worden 

gemaakt dat onder de branche detailhandel ook webshops vallen. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is plaats 5 dit jaar vervangen door de sector cultuur, sport en recreatie. 

 

Waar wonen onze klanten? 

De klanten die een of meerdere adviesgesprekken hebben gevoerd met een ondernemersadviseur 

of hebben deelgenomen aan een al dan niet digitale bijeenkomst van het StartersCentrum komen 

voornamelijk uit één van de subsidiërende gemeenten. Zie onderstaande tabellen. In totaal hebben 

wij 724 unieke klanten (bijna 100 meer dan in 2020) ontvangen voor adviesgesprekken. 95% van de 

klanten kwam uit subsidiërende gemeenten en 5% uit niet-subsidiërende gemeenten waarvan de 

helft uit het buitenland, voornamelijk Duitsland en België. Bij deze laatste groep gaat het deels om 

klanten die vanwege een aparte projectsubsidie gebruik kunnen maken van de dienstverlening of 

gebruik hebben gemaakt van het Duits-Nederlands spreekuur dat in samenwerking met het 

Grensinfopunt en de IHK Aken wordt aangeboden. Starters uit niet-subsidiërende gemeenten 

kunnen maar een beperkt beroep doen op het StartersCentrum. Van alle unieke klanten (N=1055) is 

het percentage uit niet-subsidiërende gemeenten verder gedaald. Opgemerkt zij, dat het bij klanten 

uit niet-subsidiërende gemeenten soms ook gaat om mensen die gaan ondernemen in een 

deelnemende gemeente.  
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In onderstaand overzicht zijn de gemeenten van onze klanten weergegeven die gebruik hebben 

gemaakt van een of meer adviesgesprekken.  

 

 Unieke klanten advies  Unieke klanten totaal 

Unieke klanten  M V Totaal %  M V 

Totaa

l % 

Beek 6 4 10 1%  9 7 16 2% 

Beekdaelen 20 13 33 5%  26 19 45 5% 

Brunssum 12 5 17 2%  15 6 21 2% 

Eijsden-Margraten 6 14 20 3%  10 20 30 3% 

Gulpen-Wittem 5 6 11 2%  7 7 14 1% 

Heerlen 82 59 141 19%  89 78 167 18% 

Kerkrade 23 11 34 5%  29 14 43 5% 

Landgraaf 17 15 32 4%  25 23 48 5% 

Leudal 11 11 22 3%  11 16 27 3% 

Maastricht 79 91 170 23%  94 121 215 23% 

Meerssen 7 9 16 2%  8 10 18 2% 

Roermond 26 22 48 7%  40 36 76 8% 

Simpelveld 3 3 6 1%  4 5 9 1% 

Sittard-Geleen 35 29 64 9%  46 47 93 10% 

Stein 12 4 16 2%  14 6 20 2% 

Vaals 5 5 10 1%  7 6 13 1% 

Valkenburg a/d Geul 9 7 16 2%  10 8 18 2% 

Venray 18 27 45 6%  23 32 55 6% 

Voerendaal 7 6 13 2%  7 8 15 2% 

Totaal 383 341 724 100%  474 469 943 100% 

          

 Unieke klanten advies  Unieke klanten totaal 

Unieke klanten  M V Totaal %  M V 

Totaa

l % 

Beesel 0 1 1 3%  1 2 3 3% 

Bergen (L.) 0 0 0 0%  1 0 1 1% 

Echt-Susteren 2 2 4 11%  3 3 6 5% 

Gennep 0 0 0 0%  2 1 3 3% 

Horst aan de Maas 0 1 1 3%  2 3 5 4% 

Maasgouw 0 0 0 0%  3 1 4 4% 

Nederweert 0 0 0 0%  0 1 1 1% 

Overig (Vrnl 

Duitsland/België) 13 11 24 63%  16 16 32 29% 

Peel en Maas 1 0 1 3%  2 6 8 7% 

Roerdalen 0 1 1 3%  5 5 10 9% 

Venlo 4 2 6 16%  17 15 32 29% 

Weert 0 0 0 0%  4 3 7 6% 

Totaal 20 18 38 100%  56 56 112 100% 

          
Totaal 403 359 762   530 525 1055  
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Waar wonen onze klanten (voor alle afzonderlijke diensten)? 

In 2021 zijn in totaal 2536 geregistreerde diensten (adviesgesprekken, videobel, seminars en 

webinars) afgenomen door inwoners uit de hierna genoemde gemeenten. In 2018, 2019 en 2020 

waren dit respectievelijk 2416, 3229 en 2016 geregistreerde diensten. De terugval in 2020 is terug te 

voeren naar gevolgen van Corona. In het begin van de pandemie was de animo onder starters laag. 

Door de goede overschakeling op digitale dienstverlening en gaande weg de acceptatie en 

gewenning bij klanten is de afname van diensten weer groeiende.  

Nog enkele woorden over klanten afkomstig uit niet-deelnemende gemeenten. De klanten worden 

geregistreerd op basis van hun woonplaats. Hierdoor kan het voorkomen, dat er klanten zijn, 

afkomstig uit een niet-deelnemende gemeente. Deze klanten kunnen in principe geen 

adviesgesprek voeren met een adviseur van het startersCentrum. Hierop zijn evenwel enkele 

uitzonderingen. Zo geldt voor klanten, die gebruik maken van scholingsvouchers van het UWV een 

afzonderlijke financiering. Voor hen geldt niet, dat zij geen adviesgesprek mogen voeren met een 

ondernemersadviseur van het StartersCentrum. De hiermee gemoeide kosten worden immers 

vergoed uit de scholingsvouchers. Daarnaast zijn er klanten uit niet-deelnemende gemeenten die 

gaan starten als ondernemer in een gemeente die wel deelneemt. Als zodanig dragen zij bij aan de 

economische activiteiten in een van de de deelnmende gemeenten. Dat is dan de reden dat wel een 

individueel adviesgesprek mogelijk is. Dat geldt overigens ook voor mensen die (nog) woonachtig 

zijn in het buitenland, voornamelijk in Duitsland of België. Zij komen via het Grensinfopunt of het 

Expatcenter terecht bij het StartersCentrum.  

In de volgende 2 tabellen wordt een totaal overzicht gegeven van de afgenomen diensten gesplitst 

in subsidiërende en niet- subsidiërende gemeenten. Ruim 91% van diensten wordt afgenomen door 

klanten uit subsidierende gemeenten. 

Totaal afgenomen diensten klanten van subsidiërende gemeenten (N=2536) 

Klantafspraken totaal M V Totaal % 

Beek 17 22 39 2% 

Beekdaelen 61 38 99 4% 

Brunssum 31 14 45 2% 

Eijsden-Margraten 24 43 67 3% 

Gulpen-Wittem 25 13 38 2% 

Heerlen 211 184 395 17% 

Kerkrade 66 43 109 5% 

Landgraaf 49 67 116 5% 

Leudal 56 49 105 5% 

Maastricht 206 250 456 20% 

Meerssen 23 29 52 2% 

Roermond 114 102 216 9% 

Simpelveld 23 11 34 1% 

Sittard-Geleen 108 126 234 10% 

Stein 48 11 59 3% 

Vaals 11 15 26 1% 

Valkenburg a/d Geul 20 11 31 1% 

Venray 54 106 160 7% 

Voerendaal 17 14 31 1% 

Totaal 1164 1148 2312 100% 
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Totaal afgenomen diensten klanten van niet-subsidiërende gemeenten (N=224) 

Klantafspraken totaal M V Totaal % 

Beesel 1 5 6 3% 

Bergen (L.) 1 0 1 0% 

Echt-Susteren 5 6 11 5% 

Gennep 3 1 4 2% 

Horst aan de Maas 9 6 15 7% 

Maasgouw 4 4 8 4% 

Nederweert 0 1 1 0% 

Overig (Vrnl 

Duitsland/België) 26 26 52 23% 

Peel en Maas 12 10 22 10% 

Roerdalen 12 15 27 12% 

Venlo 37 30 67 30% 

Weert 7 3 10 4% 

Totaal 117 107 224 100% 

 

Ondernemerschap en Onderwijs 

Het StartersCentrum Limburg stimuleert het ondernemerschapsonderwijs en 

studentenondernemerschap. De studententijd is vaak een geschikt moment voor het starten van 

een eigen bedrijf of om je daarop te oriënteren. Uit overzichten van de KVK blijkt dat er veel starters 

zijn in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. In onderstaand overzicht staan enkele 

onderwijsactiviteiten en onderwijs- en ondernemerschapsprojecten die ondanks corona in Limburg 

werden georganiseerd en ondersteund door het StartersCentrum: 

• Gastdocentschap Hotel Management School Maastricht (onderdeel Zuyd Hogeschool) 

• Lezingen zowel online als offline over Ondernemerschap en het Starten van een eigen 

bedrijf voor:   

o Zuyd Hogeschool 

o Gilde Opleidingen 

o Vista College  

In 2021 is als gevolg van Corona het aantal gastcolleges en lezingen op de diverse 

onderwijsinstellingen beperkt gebleven. Meerdere malen zijn lezingen verplaatst maar 

desalniettemin blijft de interesse onder studenten nog steeds erg hoog en zijn in 2021 zowel fysieke 

alsook digitale gastcolleges verzorgd 

Met deze activiteiten had het StartersCentrum in 2021 een bereik van 210 studenten. 
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Samenwerking 

Het StartersCentrum streeft samenwerking met andere partners na als dat in het belang is van 

mensen die als ondernemer willen starten of onlangs als ondernemer zijn gestart. Uit hoofde 

hiervan zijn in 2014 enkele samenwerkingsconvenanten 

gesloten. Zo zijn convenanten gesloten met UWV Zuid-

Limburg en UWV Noord- en Midden-Limburg. Deze 

convenanten zijn geprolongeerd voor onbepaalde tijd.    

Ten behoeve van mensen met een WW-uitkering verzorgt 

het StartersCentrum startersoriëntatiebijeenkomsten. Het zelfstandig ondernemerschap is immers 

ook een mogelijkheid om op eigen kracht in een inkomen te voorzien. Jaarlijks zijn er tientallen die 

uiteindelijk deze keuze maken. De redenen dat werkzoekenden kiezen voor het zelfstandig 

ondernemerschap zijn velerlei. Soms gebeurt dat omdat het niet lukt een baan in loondienst te  

bemachtigen maar vaak ook omdat men het prettig vindt eigen baas te zijn. Verreweg de meeste 

mensen zijn goed gemotiveerd. Zij willen zelf het initiatief behouden om hun toekomst te regelen. 

Er is ook een samenwerkingsconvenant gesloten met OKB- Limburg (Ondernemersklankbord). 

Dit is met het aantreden van een nieuw bestuur bij het OKB-Limburg in 2020 gewijzigd. Het 

Ondernemersklankbord is een verband van oud-ondernemers. Zij willen vanuit hun kennis en 

ervaring ondernemers die in moeilijkheden zitten adviseren. In voorkomende gevallen verwijst het 

StartersCentrum personen door naar het OKB. Daarbij gaat het minder om starters en jonge 

bedrijven  maar meer om ondernemers die reeds langer actief zijn. Zij kennen het StartersCentrum 

uit het verleden. Dit convenant en deze 

doorverwijzing passen in de nazorg waaraan 

het StartersCentrum inhoud wil geven.  

Andersom verwijst het OKB mensen door naar het StartersCentrum. Als voorbeeld kan worden 

gewezen op het maken van een goed en deugdelijk ondernemingsplan. Daar ontbreekt het nogal 

eens aan. Ook zijn mensen doorverwezen naar het eerder genoemde programma 

“Herstelversneller”. Met het nieuwe bestuur van OKB-Limburg is afgesproken de samenwerking te 

continueren.  

Met de Kamer Van Koophandel, tegenwoordig enkel   afgekort 

als KVK, worden goede relaties onderhouden. Tijdens onze 

startersevents verzorgt de KVK een workshop met als thema 

starten als ondernemer en de functie van de KVK. De KVK was present bij het Startersevent dat in 

2021 te Roermond plaatsvond. Verder worden regelmatige startende ondernemers bij de 

inschrijving geattendeerd op of doorverwezen naar het StartersCentrum. 

 

In 2021 is er ook een connectie tot stand gekomen met het Huis 

voor de Kunsten Limburg (HKL). Door de coronapandemie is de 

aandacht bij het HKL meer gericht op cultureel ondernemerschap. 

Doordat het StartersCentrum daarin ook over de nodige expertise 

beschikt, zijn de handen ineen geslagen en wordt er samengewerkt 

in de begeleiding van startend creatief & cultureel talent in onze 

provincie. 
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Naast de bovengenoemde instanties vindt er ook 

samenwerking plaats met het Expat Centre Maastricht 

Region in Maastricht en de Industrie und 

Handelskammer in Aken. In hoofdstuk 3 is hierover al 

het een en ander geschreven. 

 

  

Samenwerking met Expat Center Maastricht Region 

Internationale start-ups in de regio 

Starting a business in the Netherlands 
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Deelnemende gemeenten 

De deelnemende gemeenten concentreren zich hoofdzakelijk in Zuid-Limburg. Dit is vanuit de 

historie te verklaren. Het StartersCentrum is ooit begonnen als een initiatief van Zuid-Limburgse 

gemeenten.  

De stichting staat positief tegenover uitbreiding van het 

werkgebied in Limburg. Sporadisch worden ook diensten 

verricht ten behoeve van mensen die woonachtig zijn in 

niet-deelnemende gemeenten. Het eerder genoemde 

project “Startklaar” is daarvan een voorbeeld. Op grond van 

de convenanten met het UWV zijn alle seminars ook voor 

inwoners van niet-subsidiërende gemeenten toegankelijk. 

De dienstverlening aan deze inwoners blijft hiertoe 

beperkt. 

In 2021 waren alle gemeenten in Zuid-Limburg deelnemer. 

We hebben de gemeenten Vaals en Meerssen besloten om 

het deelnemerschap vanwege noodzakelijke bezuinigingen  

te beëindigen. In beide gemeenten is nadrukkelijk 

aangegeven dat dit zeker niet ligt aan de dienstverlening en 

inspanningen van het StartersCentrum. Beide gemeenten 

dienen de deelnemersbijdrage geleidelijk af te bouwen, 

omdat men gedurende een langere periode subsidie heeft 

verstrekt. In 2022 zal toch nog een poging worden 

ondernomen om deze gemeenten voor het 

StartersCentrum te behouden. Mogelijk dat de bijdragen 

uit het gemeentefonds gunstig uitpakken. Bovendien zijn 

er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen en worden er 

nieuwe colleges gevormd. In het najaar van 2021 zijn in de 

deelnemende gemeenten veel politieke partijen via een brief geïnformeerd op de activiteiten en 

dienstverlening van het StartersCentrum. Hopelijk leidt dit ertoe dat in de nieuwe 

collegeprogramma’s hieraan aandacht wordt besteed.  In het najaar van 2021 zijn contacten gelegd 

met de ambtenaren economische zaken in de gemeenten in Noord-Limburg. In januari 2022 heeft 

een gezamenlijke digitale bijeenkomst plaatsgevonden waar gesproken is over het 

StartersCentrum. Er wordt in Noord-Limburg gestreefd naar een vervolg op bestuurlijk niveau. 

Vanwege afname van de coronamaatregelen zullen de contacten met alle Limburgse gemeenten 

worden geïntensiveerd.   
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In 2021 namen de volgende gemeenten deel aan het StartersCentrum:  

 

 

 

 

 

Het is van belang dat het StartersCentrum blijft investeren in goede relaties met de gemeenten. 

Ondanks de toezending van beleidsdocumenten en verantwoordings-rapportages zijn raadsleden 

niet altijd goed op de hoogte van het werk van het StartersCentrum. De laatste jaren is dit wel iets 

verbeterd, hetgeen onder meer valt toe te wijzen aan het uitbrengen van het jaarverslag middels 

een handzame factsheet. Een verhoging van de bekendheid van het StartersCentrum blijft 

wenselijk. Mede om die reden zijn in november 2020 en het eerste halfjaar van 2021 diverse sessies  

onder leiding van Martijn Kagenaar georganiseerd om te komen tot een betere 

communicatiestrategie. Voorts hebben in 2021 studenten van Hogeschool Zuyd onderzoek gedaan 

naar enerzijds de bekendheid van het StartersCentrum (afstudeeropdracht) en de mogelijke inzet 

van social media. Daar maakt het StartersCentrum overigens al gebruik van (LinkedIn, Instagram en 

Facebook) maar men is nagegaan of andere social media ook interessant zijn  en of het gebruik van 

de bestaande instrumenten beter kan. Mede naar aanleiding  van de conclusies in de 

onderzoeksrapporten is besloten offertes op te vragen bij marketingbureaus die het 

StartersCentrum behulpzaam kunnen zijn bij een adequate en doelgerichte inzet van social media 

teneinde de bekendheid te vergroten en de relatie met gemeenten, klanten en 

samenwerkingspartners te vergroten.  Besluitvorming is voorzien in het eerste kwartaal van 2022. 

In 2021 is in de magazines Wij Limburg en  Ondernemen in Limburg aandacht besteed aan het 

StartersCentrum. In de digitale nieuwsbrief van Wij Limburg is een tijdlang een rubriek opgenomen 

over de starter van de maand. Het StartersCentrum leverde daartoe de informatie aan. Op onze 

facebookpagina wordt regelmatig nieuwswaardigheden voor onze doelgroep gepubliceerd. Verder 

wordt wekelijks onder de noemer “In the picture!” een recent gestarte ondernemer voorgesteld op 

Facebook en Instagram. Belangrijke informatie voor starters en pré-starters wordt altijd vermeld in 

onze maandelijkse nieuwsbrief “Starterskoppen” en via onze nieuwsrubriek op onze website.  

Het StartersCentrum verzorgt normaliter regelmatig op locatie presentaties voor raadscommissies 

en andere overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Door corona was dat in 2021 niet mogelijk.  

Met betrekking tot de relatie met gemeenten kan nog worden opgemerkt, dat het StartersCentrum 

deelneemt aan diverse overlegtafels waar het gemeentelijk startersbeleid aan de orde komt. Ook 

wordt van intergemeentelijk overleg gebruik gemaakt om ambtenaren op de hoogte te houden van 

Regio Maastricht-Heuvelland 

• Maastricht 

• Meerssen 

• Eijsden-Margraten 

• Valkenburg aan de Geul 

• Gulpen-Wittem 

• Vaals 

 

Midden-Limburg 

• Roermond 

• Leudal 

 

Noord-Limburg 

• Venray  

Regio Parkstad Limburg 

• Beekdaelen 

• Brunssum 

• Heerlen 

• Kerkrade 

• Landgraaf 

• Voerendaal 

• Simpelveld 

 

Regio Westelijke Mijnstreek 

• Beek 

• Sittard-Geleen 

• Stein 
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de ontwikkelingen binnen het StartersCentrum. In 2021 hebben enkele bijeenkomsten 

plaatsgevonden. Tweemaal in de regio Parkstad (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en eenmaal met 

enkele ambtenaren van Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast zijn er enkele bilaterale gesprekken 

geweest met ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Soms gebeurde dit via videogesprekken. 

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk frequenter te overleggen.  

 

 

  

Videobellen 

Thematisch zoom webinar 

Online marketing 

Guido Scheffers – Studio ZoDus 

14 december 2020  

Pierre Venter van het Vetkoekpaleis 

South African comfort food 

Swier - Wijnandsrade 

sinds april 2021  
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5.   Startende ondernemingen in Limburg 
 

 

De afgelopen jaren zien wij wederom een stijging van het aantal startende ondernemingen in 

Limburg. Voor 2021 is dit gestegen naar 11.445 startende ondernemingen, daarnaast zijn in het 

Handelsregister 623 nieuwe startende nevenvestigingen geregistreerd boven op de 11,445 

startende ondernemingen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderstaande overzicht, waarbij 

dient te worden opgemerkt dat dit aantal alleen de inschrijvingen van de hoofdvestiging betreft. 

Enkele pagina’s verder in dit jaarverslag is dit aantal uitgesplitst naar de juridische vorm. In het 

genoemde aantal zitten bijvoorbeeld ook stichtingen en verenigingen en buitenlandse 

vennootschappen, besloten vennootschappen i.o. en besloten vennootschappen. Bij de mensen die 

gebruik maken van de diensten van het StartersCentrum gaat het hoofdzakelijk om personen die 

starten als zzp’er. In de juridische termen 

wordt dit aangeduid als een eenmanszaak. 

Onder de klanten van het 

StartersCentrum bevindt zich ook een 

redelijk aantal personen dat kiest 

voor een Vennootschap Onder 

Firma. Andere juridische vormen 

zoals de besloten vennootschap komen 

incidenteel voor.  

Bij veel van de inschrijvingen bij de KVK gaat het niet om een onderneming, maar bijvoorbeeld om 

een sportvereniging, zorginstelling of om louter vermogensbeheer. Duidelijk is ook dat niet alle 

starters een beroep doen op het StartersCentrum. Dat hoeft ook niet. Sommigen hebben zich 

elders geïnformeerd, starten vanuit een bestaand bedrijf of krijgen ondersteuning van hun 

werkgever. Een blijvend toenemend fenomeen is het zogenaamde hybride ondernemerschap 

oftewel het parttime ondernemerschap. Hierbij gaat het om mensen die in loondienst werkzaam 

zijn en daarnaast in deeltijd starten als ondernemer. De loondienstbaan geeft een stuk extra 

financiële zekerheid. Dit blijkt ook uit het onderzoek (“Ondernemerschap: een persoonlijke keuze. 

Een onderzoek naar kenmerken & behoeften van aspirant-ondernemers” van de KVK en de Vrije 

Universiteit van Amsterdam 2018). Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen starten met een 

eigen bedrijf zonder een gedegen voorbereiding. Dat is niet zo verstandig. Ook voor een start als 

ondernemer geldt het gezegde “Een goed begin is het halve werk”. Iedere starter doet er verstandig 

aan alvorens te starten een eigen goed doordacht (ondernemings-)plan te maken. Op basis 

hiervan kan men een onderbouwd besluit nemen om wel of niet te starten. Daarnaast kan het 

ondernemingsplan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een kredietaanvraag of toestemming te 

krijgen voor het starten vanuit een uitkeringssituatie. Uit onderzoek is gebleken, dat een goede 

begeleiding, advisering en een doordacht ondernemingsplan een goede basis vormen voor een 

succesvolle start en de kans op vroegtijdige uitval significant verlaagd.   

In 2021 is het aantal starters licht gegroeid. Het aantal stoppers is sterk afgenomen en staat weer 

op het niveau van voor Corona. 

In het volgend overzicht staan de aantallen startende en stoppende bedrijven van 2017 tot en met 

2021 van Limburg alsook Nederland. 

  

11.445 

in Limburg (2021) 
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Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Starters Limburg 8.681  9.273  10.326  11.226  11.445  

Stoppers Limburg 6.129 6.632 6.887 8.134 6.660 

Starters Nederland 188.052 211.056 230.361 236.589 253.515 

Stoppers Nederland 116.008 128.178 130.984 159.041 132.585 

 

Overzicht starters en stoppers per gemeente in Limburg  

Op deze en volgende pagina’s zijn de startende en stoppende ondernemingen weergegeven per 

gemeente. Eveneens zijn hier de startende en stoppende ondernemingen w.o. zzp’ers weergegeven 

per gemeente en per regio. De zzp’ers in deze weergave zijn een selectie op basis van het criterium: 

rechtsvorm is de eenmanszaak en het aantal werkzame personen één. 

Noot: De data zijn door de KVK aangeleverd. Vanaf dit jaar wordt in de data zowel bij startende 

alsook bij stoppende bedrijven een splitsing gemaakt tussen hoofdvestiging en nevenvestiging. Het 

StartersCentrum gebruikt alleen de gegevens van hoofdvestiging. De data kunnen verschillen in 

vergelijking tot voorgaande jaren. Dit heeft zover bekend er mee te maken dat de KVK in 2021 is 

gaan werken met een nieuw data platform. 

Totaal startende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Gemeente / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 ⇅ 2021 

Beek 146  111  167  151  165  9% 

Beekdaelen 257  274  288  315  359  14% 

Beesel 80  100  88  105  111  6% 

Bergen (L.) 85  89  98  115  117  2% 

Brunssum 184  161  211  211  213  1% 

Echt-Susteren 215  246  284  307  318  4% 

Eijsden-Margraten 222  207  204  226  237  5% 

Gennep 123  146  171  233  171  -27% 

Gulpen-Wittem 98  126  146  110  135  23% 

Heerlen 609  689  828  913  934  2% 

Horst aan de Maas 300  368  408  400  394  -2% 

Kerkrade 282  296  349  406  418  3% 

Landgraaf 209  233  253  259  277  7% 

Leudal 281  281  321  339  349  3% 

Maasgouw 171  193  215  222  230  4% 

Maastricht 1.185  1.178  1.248  1.388  1.367  -2% 

Meerssen 133  142  171  157  176  12% 

Mook en Middelaar 83  80  93  84  80  -5% 

Nederweert 149  162  150  178  175  -2% 

Peel en Maas 328  339  378  405  432  7% 

Roerdalen 127  161  150  184  176  -4% 

Roermond 555  597  696  756  737  -3% 

Simpelveld 67  75  68  79  86  9% 

Sittard-Geleen 741  850  886  928  940  1% 

Stein 166  157  203  208  207  0% 

Vaals 62  65  75  98  75  -23% 
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Valkenburg aan de Geul 148  148  150  154  166  8% 

Venlo 817  858  1.006  1.134  1.263  11% 

Venray 325  411  447  489  445  -9% 

Voerendaal 78  87  96  106  98  -8% 

Weert 455  443  478  566  594  5% 

Eindtotaal 8.681  9.273  10.326  11.226  11.445  2% 

 

Totaal stoppende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Gemeente / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 ⇅ 2021 

Beek 98 122 118 105 100 -5% 

Beekdaelen 198 205 220 298 210 -30% 

Beesel 47 49 58 98 59 -40% 

Bergen (L.) 83 62 77 104 58 -44% 

Brunssum 129 136 136 168 147 -13% 

Echt-Susteren 194 194 174 230 183 -20% 

Eijsden-Margraten 144 145 160 181 154 -15% 

Gennep 89 97 109 135 127 -6% 

Gulpen-Wittem 70 86 93 119 77 -35% 

Heerlen 472 501 567 623 536 -14% 

Horst aan de Maas 208 231 240 244 259 6% 

Kerkrade 246 273 212 312 241 -23% 

Landgraaf 166 172 183 238 162 -32% 

Leudal 178 221 215 232 182 -22% 

Maasgouw 116 144 160 173 131 -24% 

Maastricht 791 797 811 936 817 -13% 

Meerssen 91 106 118 162 96 -41% 

Mook en Middelaar 65 49 57 67 57 -15% 

Nederweert 89 110 107 132 110 -17% 

Peel en Maas 216 237 246 289 215 -26% 

Roerdalen 108 96 115 124 112 -10% 

Roermond 387 402 417 476 453 -5% 

Simpelveld 40 43 58 54 50 -7% 

Sittard-Geleen 516 582 656 718 545 -24% 

Stein 96 125 158 138 125 -9% 

Vaals 52 58 66 63 57 -10% 

Valkenburg aan de Geul 99 130 124 148 127 -14% 

Venlo 558 603 603 755 608 -19% 

Venray 214 236 250 310 248 -20% 

Voerendaal 78 78 59 89 58 -35% 

Weert 291 342 320 413 356 -14% 

Eindtotaal 6.129 6.632 6.887 8.134 6.660 -18% 
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Sector/branche  

De top 3 van zowel startende en stoppende ondernemingen staan qua aantal de volgende 

branches: 

1. Zakelijke dienstverlening 

2. Detailhandel 

3. Gezondheid / Bouw 

De overheidsmaatregelen in het kader van corona waarbij bedrijven steun kunnen ontvangen heeft 

ongetwijfeld invloed gehad op het aantal stoppers. In de nabije toekomst zal wel duidelijk worden 

of ook na het wegvallen van de steunmaatregelen het aantal stoppers beperkt blijft. 

 

Totaal startende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Branche / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 ⇅ 2021 

Zakelijke dienstverlening 2.084  2.218  2.306  2.531  2.544  1% 

Detailhandel 1.140  1.160  1.547  2.222  1.890  -15% 

Gezondheid 1.066  1.170  1.248  1.104  1.337  21% 

Bouw 699  904  997  1.090  1.299  19% 

Overig 515  602  688  677  612  -10% 

Horeca 489  486  539  543  606  12% 

Persoonlijke dienstverlening 567  516  602  639  580  -9% 

Cultuur, sport en recreatie 468  461  532  457  507  11% 

Logistiek 234  237  304  367  484  32% 

ICT en media 387  419  437  484  459  -5% 

Industrie 348  343  398  399  458  15% 

Groothandel 385  398  400  421  365  -13% 

Land- en tuinbouw 153  190  202  186  193  4% 

Financiële instellingen 105  114  71  75  75  0% 

Energie, water en milieu 41  55  55  31  36  16% 

Eindtotaal 8.681  9.273  10.326  11.226  11.445  2% 
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Het aantal stoppers in 2020 in de ICT en media en in de  zakelijke dienstverlening is t.o.v. 2019 ruim 

54% respectievelijk 40%.  

 

Totaal stoppende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Branche / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

⇅ 

2021 

Zakelijke dienstverlening 1.378  1.484  1.591  2.184  1.499  -31% 

Detailhandel 1.024  1.097  1.145  1.336  1.203  -10% 

Gezondheid 571  661  716  628  617  -2% 

Bouw 499  541  563  604  579  -4% 

Horeca 409  424  422  446  414  -7% 

Persoonlijke dienstverlening 351  351  404  438  376  -14% 

Overig 282  325  338  423  353  -17% 

Groothandel 398  414  402  454  306  -33% 

ICT en media 288  271  290  458  281  -39% 

Cultuur, sport en recreatie 254  297  318  360  251  -30% 

Industrie 227  235  244  324  247  -24% 

Logistiek 185  184  171  217  241  11% 

Land- en tuinbouw 171  263  197  145  191  32% 

Financiële instellingen 76  64  72  98  86  -12% 

Energie, water en milieu 16  21  14  19  16  -16% 

 Eindtotaal  6.129  6.632  6.887  8.134  6.660  -18% 

 

Rechtsvormen 

Zoals uit onderstaande tabellen blijkt heeft meer dan 98% van de startende en stoppende 

ondernemingen de rechtsvorm eenmanszaak, besloten vennootschap of vennootschap onder 

firma. Met 76% is de eenmanszaak de meest voorkomende rechtsvorm in 2021.  

Totaal startende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Rechtsvorm / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 %  

Eenmanszaak 6.254 6.779 7.713 8.558 8.737 76% 

Besloten Vennootschap 1.588 1.614 1.711 1.690 1.734 15% 

Vennootschap Onder Firma 634 682 699 803 803 7% 

Maatschap 70 76 81 50 61 1% 

Buitenlandse Rechtsvorm 33 29 29 14 26 0% 

Coöperatie 27 27 16 13 24 0% 

Commanditaire Vennootschap 35 21 26 21 21 0% 

Rechtspersoon in oprichting 23 30 25 64 19 0% 

Stichting 14 13 25 12 18 0% 

Vereniging 0 2 1 1 2 0% 

Eenmanszaak meerdere eigenaren 0 0 0 0 0 0% 

EESV 1 0 0 0 0 0% 

Naamloze Vennootschap 1 0 0 0 0 0% 

Onderlinge Waarborg Maatschappij 0 0 0 0 0 0% 

Publiekrechtelijke Rechtspersoon 1 0 0 0 0 0% 

Eindtotaal 8.681 9.273 10.326 11.226 11.445 100% 
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Totaal stoppende bedrijven hoofdvestiging Limburg 

Rechtsvorm / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 %  

Eenmanszaak 4.216 4.521 4.766 6.213 4.513 68% 

Besloten Vennootschap 1.113 1.200 1.217 1.106 1.210 18% 

Vennootschap Onder Firma 638 689 713 641 744 11% 

Maatschap 57 134 93 77 104 2% 

Buitenlandse Rechtsvorm 29 32 23 27 25 0% 

Commanditaire Vennootschap 35 21 26 37 22 0% 

Coöperatie 23 18 13 16 16 0% 

Stichting 9 7 20 8 11 0% 

Rechtspersoon in oprichting 5 3 3 3 8 0% 

Naamloze Vennootschap 3 4 8 2 5 0% 

Publiekrechtelijke Rechtspersoon 0 0 0 0 1 0% 

Vereniging 1 2 2 2 1 0% 

Eenmanszaak meerdere eigenaren 0 1 0 1 0 0% 

EESV 0 0 0 0 0 0% 

Onderlinge Waarborg Maatschappij 0 0 3 1 0 0% 

Eindtotaal 6.129 6.632 6.887 8.134 6.660 100% 

 

Één werkzame persoon (zzp’er) en de branche 

Het betreft de bedrijfsregistratie waarbij het aantal werkzame 0 of 1 is, waarbij 0 staat voor minder 

dan 15 uur per week werkzaam in de onderneming.  

De top 3 van de startende zzp’er in 2021 is: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Gezondheid 

 

Totaal startende hoofdvestiging (ZZP) in Limburg 

Branche / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

⇅ 

2021 

Zakelijke dienstverlening 1.837 1.987 2.068 2.296 2.332 2% 

Detailhandel 898 927 1.267 1.820 1.536 -16% 

Gezondheid 986 1.077 1.161 1.028 1.241 21% 

Bouw 648 844 907 1.017 1.212 19% 

Overig 478 552 640 640 562 -12% 

Persoonlijke dienstverlening 538 482 574 604 544 -10% 

Cultuur, sport en recreatie 402 406 472 405 447 10% 

Logistiek 179 202 250 324 429 32% 

Horeca 301 297 344 360 421 17% 

ICT en media 326 360 386 424 412 -3% 

Industrie 302 284 327 354 386 9% 

Groothandel 309 322 315 336 290 -14% 

Land- en tuinbouw 92 128 148 137 133 -3% 

Financiële instellingen 92 106 66 69 65 -6% 

Energie, water en milieu 36 49 46 24 28 17% 

Eindtotaal 7.424 8.023 8.971 9.838 10.038 2% 
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De top 3 van de stoppende zzp’er is gelijk aan die van de startende ondernemingen: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Gezondheid 

 

Totaal stoppende bedrijven hoofdvestiging Limburg (ZZP) 

Branche / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 ⇅ 2021 

Zakelijke dienstverlening 1.150 1.210 1.327 1.913 1.221 -36% 

Detailhandel 720 753 812 997 873 -12% 

Gezondheid 495 566 622 553 515 -7% 

Bouw 411 444 464 529 479 -9% 

Persoonlijke dienstverlening 307 321 358 398 333 -16% 

Overig 236 279 292 369 314 -15% 

Groothandel 277 297 289 337 223 -34% 

Horeca 207 200 202 242 219 -10% 

ICT en media 232 221 241 409 219 -46% 

Cultuur, sport en recreatie 215 245 258 304 211 -31% 

Industrie 165 165 161 244 185 -24% 

Logistiek 129 119 105 170 184 8% 

Land- en tuinbouw 86 140 94 79 95 20% 

Financiële instellingen 59 48 54 81 65 -20% 

Energie, water en milieu 12 13 10 15 13 -13% 

Eindtotaal 4.701 5.021 5.289 6.640 5.149 -22% 

 

Één werkzame persoon (zzp’er) en de rechtsvorm 

Het aantal startende ondernemingen met één werkzame persoon (zzp’er) en rechtsvorm de 

eenmanszaak is in 2021 minder hard gestegen dan voorgaande jaren.   

 

Totaal startende bedrijven hoofdvestiging Limburg (ZZP) 

Rechtsvorm / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 % 

Eenmanszaak 6.145 6.691 7.575 8.406 8.590 85,6% 

Besloten Vennootschap 1.175 1.224 1.288 1.322 1.370 13,6% 

Coöperatie 20 23 14 11 18 0,2% 

Rechtspersoon in oprichting 17 21 18 51 13 0,1% 

Commanditaire Vennootschap 29 17 19 17 11 0,1% 

Stichting 7 10 15 8 11 0,1% 

Buitenlandse Rechtsvorm 15 15 14 7 9 0,1% 

Vennootschap Onder Firma 9 12 16 14 8 0,1% 

Maatschap 4 9 11 2 7   0,1% 

Vereniging 0 1 1 0 1 0,0% 

Eenmanszaak meerdere eigenaren 0 0 0 0 0 0,0% 

EESV 1 0 0 0 0 0,0% 

Naamloze Vennootschap 1 0 0 0 0 0,0% 

Onderlinge Waarborg Maatschappij 0 0 0 0 0 0,0% 

Publiekrechtelijke Rechtspersoon 1 0 0 0 0 0,0% 

Eindtotaal 7.424 8.023 8.971 9.838 10.038 100% 
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Bij de stoppers in 2021 zijn de zzp’ers met een eenmanszaak met een klein 30% gedaald. Het 

corona-effect van 2020 is hierdoor verdwenen.  

 

Totaal stoppende bedrijven hoofdvestiging Limburg (ZZP) 

Rechtsvorm / Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 % 

Eenmanszaak 3.912 4.183 4.438 5.829 4.263 82,8% 

Besloten Vennootschap 696 743 751 705 796 15,5% 

Vennootschap Onder Firma 30 29 32 34 36 0,7% 

Coöperatie 17 14 9 12 13 0,3% 

Commanditaire Vennootschap 21 16 18 28 12 0,2% 

Buitenlandse Rechtsvorm 13 19 9 13 7 0,1% 

Stichting 6 2 11 6 7 0,1% 

Maatschap 1 7 7 6 6 0,1% 

Rechtspersoon in oprichting 3 2 2 3 6 0,1% 

Naamloze Vennootschap 1 4 8 1 1 0,0% 

Publiekrechtelijke Rechtspersoon 0 0 0 0 1 0,0% 

Vereniging 1 2 1 2 1 0,0% 

Eenmanszaak meerdere eigenaren 0 0 0 1 0 0,0% 

EESV 0 0 0 0 0 0,0% 

Onderlinge Waarborg Maatschappij 0 0 3 0 0 0,0% 

Eindtotaal 4.701 5.021 5.289 6.640 5.149 100,0% 

 

 

 

 

  

Inge Hooijen 

Onderzoeksbureau Regional Capital 

Winnaar Sjeng Kremers award 

gestart jan 2021  
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6.   Onze financiën 

 

De Stichting StartersCentrum werd in 2021 financieel ondersteund door alle Zuid–Limburgse 

gemeenten, de gemeenten Roermond, Leudal en Venray. Door deze 21 gemeenten is in totaal 

bijgedragen € 331.334,- op basis van € 0,43 per inwoner.  

 

In 2021 zocht 42% van de unieke klanten vanuit een uitkeringssituatie contact met het 

StartersCentrum (= 443 klanten). Van deze groep is vorig jaar 51% gestart met een onderneming. 

Dit betekende dat in totaal 226 starters op weg zijn geholpen met een nieuw inkomen via een eigen 

bedrijf: hiervan hadden er 156 een WW-uitkering, 43 een PW/bijstandsuitkering en 27 

eenWIA/WAJONG/AOW achtergrond. 

Aannemende dat een gemiddelde bijstandsuitkering € 16.900 kost (Berenschot) en 6% gemiddeld 

doorstroomt van WW naar bijstand (UWV) kapitaliseren wij dit op een minimale gemeentelijke 

besparing van  € 884.884 / jaar →  Bij jaarlijkse kosten van € 331.334 geeft dat een multiplier effect 

van 2,7 Dit levert een behoorlijke financiële besparing op voor gemeenten. 

 

Het zal duidelijk zijn dat het coronabeleid ook gevolgen heeft gehad voor de financiën. Diverse 

geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. 

 

Over 2021 bedroeg het tekort € 24.411,-. Dit tekort wordt gedekt uit de Algemene Reserve.  

 

Op basis van de statuten is door de stichting een separate jaarrekening opgesteld, voorzien van een 

accountantsverklaring. Voor meer gegevens over de financiële situatie van het StartersCentrum 

wordt verwezen naar de jaarrekening 2021.  

Kais Barber & Hair 

Statushouders Kais Alkferi 

Volderstraat Meerssen sinds maart 2021  


