SNELKOOKPAN
VOOR STARTENDE ONDERNEMERS
INSPIRATIEHUIS
IEDEREEN ONDERNEMEND
Dat is het motto van het Inspiratiehuis
voor Ondernemers. Actief in je leven
staan, je eigen keuzes maken, je eigen
plannen ontwikkelen. Daar draait het
om. Wij ontwikkelen hiervoor
programma’s en activiteiten. Voor
starters, voor ondernemers en ook
voor iedereen die actief in het
werkproces wil staan. We bieden
hiervoor unieke programma’s waarbij
elementen als zelfkennis, waardepropositie, communicatie, kennis en
vaardigheden als ook inspiratie in een
constructieve mix worden aangeboden.

Joyce Verheijden
06 1509 52 05

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN?
Heb jij het plan opgepakt om een eigen onderneming te starten? Je loopt dan
vast tegen een aantal vragen aan. Vragen als:
•
Wat komt hier allemaal bij kijken?
•
Met welke wetten en regels krijg ik te maken?
•
Hoe ga ik mijn bedrijf vormgeven?
•
Welk product of welke dienst ga ik in de markt zetten?
•
Hoe kom ik aan mijn klanten?
•
Ga ik alleen ondernemen of ga ik dit samen doen met anderen?
•
Wellicht dat je jezelf ook wel eens de vraag stelt: Zit er wel een
ondernemer in mij?
Het starten van een eigen onderneming is spannend, creatief, uitdagend en vraagt
de nodige tijd en doorzettingsvermogen. Veel zaken die je tot nog toe als
vanzelfsprekend heeft aangenomen, komen opeens op losse schroeven te staan.
Zo heb je als ondernemer geen gegarandeerd inkomen, krijg je te maken met hele
drukke, maar ook hele rustige periodes en zal je merken dat niet alles zo gaat
lopen als je vooraf gedacht en gepland had.

Marlies Heeringa
06 254 587 23

CONTACT
Inspiratiehuis
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
info@inspiratiehuismaastricht.nl
inspiratiehuismaastricht.nl
UITVOERING EN KOSTEN
Het programma bestaat uit 80 uren en
heeft een doorlooptijd van 5 weken.
Deelname aan het programma bedraagt
€ 2500,- exclusief BTW.
Heb je interesse? Kom altijd praten.
Wellicht zijn er voor jou ook nog
financieringsmogelijkheden beschikbaar
zoals opleidingsvouchers of een
aangepaste betaalregeling.
AANMELDEN EN INFORMATIE
Kijk op de website voor actuele startdata en meld je snel en eenvoudig aan.
inspiratiehuismaastricht.nl

Tijdens de startperiode heb je de tijd om de zaken goed voor te bereiden. Als je
eenmaal aan het ondernemen bent, klanten hebt en inkomsten moet genereren is
het moeilijk om tijd in te ruimen om zaken te organiseren en te regelen, zeker als
je alleen onderneemt. Het programma zorgt ervoor dat je goed voorbereid aan je
onderneming begint. In 80 uur tijd krijg je een brede kijk op je onderneming en op
je eigen ondernemerskracht. Je leert diverse vaardigheden, bent op de hoogte van
zaken die geregeld moeten worden en komt in contact met andere starters als ook
met ervaren ondernemers.

SNELKOOKPAN
PROGRAMMA

REACTIES VAN DEELNEMERS
De snelkookpan heeft er toe
bijgedragen dat ik me als mens meer
ontwikkeld heb EN tools in handen heb
om als ondernemer aan de slag te
gaan. -PaulaWil je een goede basis leggen om te
ondernemen dan is de snelkookpan
een must. Achteraf ervaar je pas
hoeveel het programma je heeft
opgeleverd. -MauriceIk weet nu beter waar ik aan begin. Het
meest waardevol was het totaal van de
cursus. -Marjo-

Bouw je business
Je gaat je onderneming vormgeven met als leidraad het Business Model Canvas:
je bepaalt het product of dienst, je klanten, je visie en je krijgt antwoord op
startersvraagstukken.
Oriëntatie op jezelf
We gaan op zoek naar je ondernemerskracht, je passie, ontdekken hoe je zelf in
je bedrijf staat, waar je specifieke kwaliteiten liggen en hoe je deze optimaal kunt
benutten.
Kennis en vaardigheden
Kennis van verkopen, het vertrouwen winnen van klanten, verkoopkanalen
waaronder social media, het bepalen van een verkoopprijs, het maken van
offertes en facturen en wetten en regelgeving vormen de basis van dit blok.
Performance
Je bepaalt hoe je als ondernemer gezien wilt worden en hoe je dit overbrengt
via teksten en plaatjes en via jezelf als persoon. Uiteindelijk wordt er een
professionele pitch gemaakt die je kan gebruiken op je website e.d.
Ruimte en inspiratie
In het programma zitten enkele momenten van ontspanning; door even helemaal
met je lijf of handen bezig te zijn krijg je inspiratie en de ruimte om de informatie
te verwerken.
Afsluiting
Het programma wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waar je je
business voor een professionele jury gaat presenteren.

ONTWIKKEL JE BEDRIJF
ONDERNEMERS
-KRACHT

LEG EEN SOLIDE
BASIS

VERTEL JE
VERHAAL

INSPIRATIE

WIJ GARANDEREN DAT JE NA AFLOOP:
•
Een reëel beeld hebt of het ondernemerschap iets voor jou is
•
Duidelijkheid hebt over het product of de dienst en hoe je deze in de
markt gaat neerzetten
•
Materialen en vaardigheden hebt ontwikkeld die je binnen je
onderneming kan gebruiken en toepassen
•
Een eerste netwerk hebt van ervaren ondernemers en starters,
die als klankbord kunnen dienen

inspiratiehuismaastricht.nl

PARTNERS
Het programma wordt uitgevoerd door een samenwerking van ervaren
ondernemers uit verschillende branches. De trainers die aan dit programma
meewerken zijn o.a.: Compo software BV, Wekr, Coach & Co, Iwecom, Socialize
media, Lexia Legal, BAS Training en Connecting all.

