NAAM

METHODIEK

FASE

ORGANISATIE

OMSCHRIJVING

Stap voor stap begeleiding in sterke uitbouw van je eigen zaak en je persoonljjke groei met
mogelijkheid tot opbouw startkapitaal
Voor werkzoekenden met een businessidee. Voorwaarden: kleinschalige projecten bij
aanvang, weinig investeringen, geen handelshuur, geen bouwactiviteiten

KOSTPRIJS

Begeleidingstraject Starterslabo - Limburg

Collectief + Individueel

OR

Starterslabo

0€

Infosessie Starterslabo

Groepsleren

OR

Starterslabo

Nacht van de Inspiratie

Collectief

OR

BizIdee

Tijdens de Nacht van de Inspiratie leer je je ondernemingsplan aanscherpen. Je kan er
workshops volgen, hoort interessante sprekers en ervaren ondernemers en spreekt 1-op-1
met mensen die mogelijk zelf ooit stonden waar jij vandaag de dag staat.

0€

Begeleiding Z2O

Individueel + collectief

OR

GTB

Zelfstandig en zelfsturend ondernemen voor personen met een arbeidsbeperking

0€

Workshop Business Model Canvas - Limburg

Groepsleren

OR

Unizo

40 €

Expertisegesprek businessplan - Limburg

Individueel

BG

Unizo

Leer kennismaken met een eenvoudig businessmodel en onderzoek of je idee goed zit en of
je aan ALLEs gedacht hebt. Je doet dit in groep en denkt ook met andere businessideeën
mee.
Gespecialiseerd advies over je businessplan (ongeacht of je het reeds opmaakte of niet).

Expertisegesprek Marketingplan - Limburg

Individueel

BG

Unizo

Gespecialiceerd advies over je marketingplan (ongeacht of je het reeds opmaakte of niet).

85 €

Expertisegesprek Financieel plan - Limburg

Individueel

BG

Unizo

Gespecialiseerd advies over je financieel plan (ongeacht of je het reeds opmaakte of niet).

85 €

Ondernemerschap in afstandonderwijs

Individueel online (groepsleren
mogelijk)

OR

Volwassenenonderw Voor deze opleiding is een attest van VDAB nodig. Werkenden kunnen inschrijven mits
ijs KISP - Campus
betalen inschrijvingsgeld - wij aanvaarden opleidingscheques. Zelfstandig ondernemen +
Geraardsbergen
eigen ondernemingsplan op maat onder begeleiding (inc getuigschrift Bedrijfsbeheer) via elearning (50% of 95%). Intake 1 à 2 keer per week mogelijk, examen 1 keer per maand - het
ganse schooljaar. Begeleiding op vraag 'ook in de zomervakantie'.

OC², ontwikkel uw ondernemerstalenten - Limburg

Groepsleren

OR/BG

Starterslabo

Expertisegesprek 'Klaar voor je start' - Limburg

Individueel

BG

Unizo

Begeleidingstraject Go4Business - Limburg

Individueel + collectief

OR

Opleiding bedrijfsbeheer SYNTRA AB
Begeleidingstraject Go4Business - Antwerpen

Groepsleren
Individueel + collectief

OR
OR

0€

85 €

55 €

OC² Een boost in jouw persoonlijke groei als ondernemer door ontwikkeling van jouw
ondernemerstalenten
Gespecialiseerd individueel advies op maat (mogelijk onderwerpen: diepgaandere info rond
startersformaliteiten en sociale zekerheid, juridische vormen, vennootschappen, financieel
plan, milieu & energie, intellectuele eigendom, huur, handelspraktijken, contracten &
geschillen, debiteurenbeheer, personeel, ruimtelijke ordening,…) - deel 1

250 €

Unizo

Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken?
Beperk dan zoveel mogelijk de risico's, en toets de haalbaarheid van jouw ondernemersidee
af met Go4Business. Het Go4Business traject bestaat uit een mix van individuele coaching en
collectieve workshops. Na afloop van het traject bezit je een gedetailleerd analyserapport
waarmee je praktisch aan de slag kan om je ondernemering op te richten of verder uit te
bouwen tot je hoofdberoep.

150 €

SYNTRA AB
Unizo

Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer)
Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken?
Beperk dan zoveel mogelijk de risico's, en toets de haalbaarheid van jouw ondernemersidee
af met Go4Business. Het Go4Business traject bestaat uit een mix van individuele coaching en
collectieve workshops. Na afloop van het traject bezit je een gedetailleerd analyserapport
waarmee je praktisch aan de slag kan om je ondernemering op te richten of verder uit te
bouwen tot je hoofdberoep.

265 €
150 €

85 €

Begeleidingstraject Go4Business - Vlaams-Brabant

Individueel + collectief

OR

Unizo

Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken?
Beperk dan zoveel mogelijk de risico's, en toets de haalbaarheid van jouw ondernemersidee
af met Go4Business. Het Go4Business traject bestaat uit een mix van individuele coaching en
collectieve workshops. Na afloop van het traject bezit je een gedetailleerd analyserapport
waarmee je praktisch aan de slag kan om je ondernemering op te richten of verder uit te
bouwen tot je hoofdberoep.

150 €

Opstellen stappenplan (StartersGPS) en opvolging
uitvoering
Check-up Businessplan - BSC Vlaanderen

Individueel

BG

Zenito SVF

Online ondersteunde interactieve checklist voor startende ondernemers.

Individueel

OR/BG

BSC Vlaanderen

1) Beoordeling van het commercieel en financieel businessplan door BSC, 2) Bespreking met
de kandidaat-ondernemer (ca. 30 min.), begeleiding en ondersteuning

120 €

Individuele begeleiding bij opmaak businessplan
Aanvraag van een Impulskrediet, advies en begeleiding bij
Impulskrediet

individueel
Individueel

OR
OR/BG

BSC Vlaanderen
Impulskrediet

Begeleiding t.g.v. het samenstellen van het businessplan
Individuele intensieve begeleiding voor mensen met een project om zelfstandige te worden hulp bij het opmaken van een businessplan, financieringsplan en marketingplan enz. vanaf de
kredietaanvraag tot 2 jaar na het bekomen v/h desbetreffende krediet.Kredietverstrekking
aan startende en gevestigde zelfstandigen (ook in bijberoep), welke niet bij de reguliere
banken terecht kunnen.

120 €
0€

Individuele ondernemerscoaching "Hoe van idee naar plan - Individueel
hoe van droomfase naar realiteit"

OR/BG

Liantis

133 €

Start! Antwerpen

Groepsleren + individueel

OR/BG

Starterslabo

Start! Vlaams-Brabant

Groepsleren + individueel

OR/BG

Starterslabo

Start! Limburg

Groepsleren + individueel

OR/BG

Starterslabo

Bedrijfsbeheer SYNTRA Limburg
aanvraag Startlening+ via GO4business provincie Limburg

groepsleren
individueel

OR
BG

SYNTRALIM
Unizo

netwerken

groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

verkooptraining basis

groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Expertisegesprek rechtsvorm
Adviesverlening Cultuurloket: check-up gesprek

Individueel
individueel

OR/BG
OR/BG

BSC Vlaanderen
Cultuurloket

Een op maat gemaalt individueel coachingsprogramma met als doelstelling het concretiseren
en vertalen van een ondernemersidee naar de realiteit. Er wordt reeds een ruwe schets
gemaakt van het businessplan enn inzicht verworven in de eigen
ondernemerschapscompetenties.
Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan je businessplan. Je test je
product of dienst bij potentiële klanten. Daarna volgt een advies van een
ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan je businessplan. Je test je
product of dienst bij potentiële klanten. Daarna volgt een advies van een
ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan je businessplan. Je test je
product of dienst bij potentiële klanten. Daarna volgt een advies van een
ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer)
de Startlening+ is een achtergestelde lening uitgegeven door PMV. De Startlening+ is voor
alle starters die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn. UNIZO is een erkend
aanbrengpunt. Wij begeleiden je graag bij de aanvraag van de Startlening+ via een
GO4Business traject.
Volg deze training en je gaat netwerken echt ter harte nemen en zelfs als prettig en
uitdagend ervaren.
Kunnen verkopen op een empathisch en constructieve wijze, zonder dwingend over te
komen.
Advies over welke rechtsvorm het best past in jouw persoonlijke situatie
Zit je in een fase van je artistieke loopbaan die om reflectie vraagt? In een check-up gesprek
van max 2u overlopen we hoe je je activiteiten nu organiseert en hoe je eventueel tot een
reorganisatie van je activiteit kan komen.

0€

150 €

150 €

150 €

265 €
150 €

155 €
235 €
120 €
0€

Business model canvas - individueel gesprek

individueel

OR

Unizo

Succesvoller zijn als ondernemer door je drijfveren
bewuster in te zetten

groepsleren

BG

aheart4business

Korting twv € 500 excl BTW op BRYO StartUp traject
begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

Adviesverlening Cultuurloket: check-up en
projectbegeleiding

individueel

OR/BG

Introductie tot digitale marketing

groepsleren

OR/BG

Opleiding Bedrijfsbeheer Vlaanderen e-learning

Individueel online (groepsleren
mogelijk)

OR

E-Bedrijfsbeheer SYNTRA Limburg
Anderstalig bedrijfsbeheer SYNTRA Limburg
Individuele ondernemerscoaching "Leren denken en
handelen als zelfstandige"

groepsleren
groepsleren
Individueel

Leer kennismaken met een eenvoudig businessmodel en onderzoek of je idee goed zit en of
je aan ALLEs gedacht hebt.
Om als ondernemer te slagen, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van
waarvoor jij en je zaak staan. Wat drijft jou om deze zaak uit te bouwen? Wat maakt jou en
de diensten of producten uniek? Hoe ga je dit concreet vorm geven?

85 €
350 €

Bryo StartUp is een startersproject van Voka dat ondernemers met groeipotentieel die reeds
gestart zijn met hun project samenbrengt met andere, hen stimuleert en begeleidt, en de
toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financiële middelen en
businesspartners.
Cultuurloket
Heb je een artistiek project en concrete plannen om dit te realiseren in gedachten? Wil je
regelmatig feedback op zakelijk gebied? Dan kan je beroep doen doen op onze zakelijke
consulent voor projectbegeleiding.
Met onze opleiding willen we deelnemers de kans geven om op een actieve manier een social
SYNTRALIM
media marketingplan uit te werken onder intensieve begeleiding. Daarnaast leert u om social
media toe te passen op het HR-beleid van een onderneming zodat u ook daarin
bedrijfsleiders kan begeleiden.
Volwassenenonderw Voor deze opleiding is een attest van VDAB nodig. Werkenden kunnen inschrijven mits
ijs KISP - Campus
betalen inschrijvingsgeld - wij aanvaarden opleidingscheques. Zelfstandig ondernemen +
Geraardsbergen
eigen ondernemingsplan op maat onder begeleiding (inc getuigschrift Bedrijfsbeheer) via elearning (50% of 95%). Intake 1 à 2 keer per week mogelijk, examen 1 keer per maand - het
ganse schooljaar. Begeleiding op vraag 'ook in de zomervakantie'.

500 €

OR
OR
OR/BG

SYNTRALIM
SYNTRALIM
Liantis

Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer)
Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer)
Het op maat van kandidaat-starters uitgewerkt coachingprogramma speelt in op volgende
thema's: sterkte zwakte analyse van de ondernemer, in kaart brengen van het
competentieprofiel, persoonlijk actieplan om het starten van een zaak te bevorderen, het
vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid.

195 €
265 €
133 €

Start 50+ vierdelige praktische opleidingsreeks Starten met Integraal
een eigen zaak na je vijftigste

OR/BG

Integraal vzw

Vierdelige opleidingsreeks 'Starten met eigen zaak na je vijftigste': praktische
startmodaliteiten, sociaal statuut van zelfstandigen & uw nieuwe sociale bescherming, 50+
ondernemerscompetenties, financierings- en subsidiemogelijkheden.

0€

Start 50+ coaching

Individueel

BG

Liantis

4 à 5 individuele (oriënterende) coachsessies voor kandidaat startende 50-plusser.

inspiratiecafés

groepsleren

OR/BG

Unizo

Tijdens een eerste deel gaan ambitieuze ondernemers en onderneemsters uit verschillende
sectoren in panel gesprek met elkaar, daarna wordt in kleine groepen nagepraat over
ondernemen en kunnen (pre)starters al hun vragen stellen

0€

Individueel traject - Succesvoller zijn als ondernemer door
je drijfveren bewuster in te zetten

individueel

BG

aheart4business

Om als ondernemer te slagen, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van
waarvoor jij en je zaak staan. Wat drijft jou om deze zaak uit te bouwen? Wat maakt jou en
de diensten of producten uniek? Hoe ga je dit concreet vorm geven?

350 €

OR/BG

microStart

OR/BG

SYNTRA AB

9 video’s en het Business Model Canvas helpen je om je project te structureren aan de hand
van drie concrete voorbeelden.
Ontdek wat werkt en wat niet werkt op sociale media en kom te weten hoe u een geslaagd
content plan opstelt.

E-learning: bouw je ondernemersplan op in 9 stappen (NL, individueel
FR en Arabisch)
Succesvol posten op social media
Groepsleren

0€

235 €

103 €

133 €

0€
157 €

Bryo StandUp traject begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

Bryo StandUp is een starterproject van Voka dat toekomstige ondernemers of groeistarters
begeleidt van idee naar een uitgekiend businessplan; we verfijnen de ideeën, buigen ons over
het business model en werken aan het financieel plan.

303 €

Allochtone zelfstandige ondernemers, AZO! Limburg

Individueel

OR/BG

Stebo

0€

Korting twv €400 excl BTW op Bryo StartUp traject
begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

Korting twv €300 excl BTW op Bryo StartUp traject
begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

GO4Finance – Het 1-1 financierings-begeleidingstraject op
maat van jouw onderneming - Limburg

Individueel

BG

UNIZO

Individuele begeleiding volgens nood en opstart van eigen zaak voor etnisch ondernemen.
Minimum 2 sessies
Bryo StartUp is een startersproject van Voka dat ondernemers met groeipotentieel die reeds
gestart zijn met hun project samenbrengt met andere, hen stimuleert en begeleidt, en de
toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financiële middelen en
businesspartners.
Bryo StartUp is een startersproject van Voka dat ondernemers met groeipotentieel die reeds
gestart zijn met hun project samenbrengt met andere, hen stimuleert en begeleidt de
toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financiële middelen en
businesspartners.
Wil je jouw kansen bij de bank of investeerder vergroten? Of heb je eerder nood aan een
bredere financiële kennis? Unizo helpt je te kijken door de juiste financiël bril. We analyseren
je cijfers, we geven inzicht in de financieringsbehoefte en gaan op zoek naar de ideale mix
van financieringsvormen. Op die manier babbel je ook beter mee met je boekhouder en
bank.

Boost2succes: quickscan en advies op maat

Individueel

BG

Securex,NSZ,
Atradius, KVABB,
Multiple choice

Boost2succes: Coaching en begeleiding

Individueel

BG

Securex,NSZ,
Atradius, KVABB,
Multiple choice

Korting twv €100 excl BTW op Bryo StartUp traject
begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

Korting twv €200 excl BTW op Bryo StartUp traject
begeleiding

Individueel + collectief

OR/BG

Voka

GO4Finance – Het 1-1 financierings-begeleidingstraject op
maat van jouw onderneming - Limburg

Individueel

BG

UNIZO

Boost2Succes stimuleert ondernemerschap in Vlaanderen. Tijdens een eerstelijnsadvies
worden jouw behoeften en noden in kaart gebracht. Heb je een bepaalde vraag rond
volgende domeinen: Financiële zaken, Sales en marketing, Groei en ontwikkeling van de
ondernemer of organisatie van jouw onderneming dan wordt dit behandeld in een advies op
maat
Boost2Succes stimuleert ondernemerschap in Vlaanderen. Tijdens een eerstelijnsadvies
worden jouw behoeften en noden in kaart gebracht. Heb je een bepaalde vraag rond
volgende domeinen: Financiële zaken, Sales en marketing, Groei en ontwikkeling van de
ondernemer of organisatie van jouw onderneming dan wordt dit behandeld in een advies op
maat
Bryo StartUp is een startersproject van Voka dat ondernemers met groeipotentieel die reeds
gestart zijn met hun project samenbrengt met andere, hen stimuleert en begeleidt, en de
toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financi‰le middelen en
businesspartners.
Bryo StartUp is een startersproject van Voka dat ondernemers met groeipotentieel die reeds
gestart zijn met hun project samenbrengt met andere, hen stimuleert en begeleidt de
toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financiële middelen en
businesspartners.
Wil je jouw kansen bij de bank of investeerder vergroten? Of heb je eerder nood aan een
bredere financiële kennis? Unizo helpt je te kijken door de juiste financiël bril. We analyseren
je cijfers, we geven inzicht in de financieringsbehoefte en gaan op zoek naar de ideale mix
van financieringsvormen. Op die manier babbel je ook beter mee met je boekhouder en
bank.

400 €

300 €

242 €

0€

500 €

100 €

200 €

235 €

Persoonlijk leiderschap in actie - Van denken naar
daadkrachtig doen

Groepsleren

BG

InsideUp

Persoonlijk leiderschap' nemen, zal helpen om je ‘ondernemersmentaliteit’ naar het niveau
te brengen dat nodig is om dag in, dag uit beslissingen te nemen in lijn met je doelen. Tijdens
deze workshop krijg je tal van inzichten en handvaten aangereikt die je onmiddellijk in de
praktijk kan gebruiken om het leven te leiden dat jij wilt. Deze workshop is een absolute must
voor elke ondernemer die succesvol wilt zijn EN ook nog tijd wil hebben voor zichzelf

Informatie en inspiratiesessie 'starten met je eigen
onderneming'

Collectief

OR

Voka

We bieden je in een 2-tal uur tijd een overzicht van de begeleidingsmogelijkheiden wanneer
je een eigen zaak start (voor, tijdens en na de opstart) en bieden je inspiratie rond 'starten
met een onderneming' via een aantal concrete cases (vb. getuigenis ondernemer)

0€

Informatie en advies

Individueel

OR/BG

Voka

0€

Administratie in de éénmanszaak/VOF

Groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Je kan terecht bij onze ervaren starterscoaches, financiële experten,… voor informatie en
advies (1-to-1). Waar nodig maken wij gebruik van de contacten binnen ons netwerk om
verder op weg te helpen. Doorgedreven begeleiding gebeurt dan vervolgens verder binnen
Bryo StandUp of StartUp
Deze opleiding geeft starters inzicht in de administratie van een éénmanszaak. Er wordt
gewerkt rond handelsdocumenten, kantoortechnieken en boekhouding. Hierbij worden
dagdagelijkse elementen als prijsaanvragen en BTW-aangiftes behandeld.

Betaalmogelijkheden: van cash tot bitcoin

Groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Tijdens deze opleiding wordt een duidelijk overzicht geboden van alle mogelijke
betaalvormen in de retail: van cash, mobiel betalen en bankkaarten, tot mastercard en zelfs
bitcoin. Ook de specifieke mogelijkheden voor online shoppen worden besproken.

95 €

Storytelling

Groepsleren

BG

Syntra AB

Hoe onthouden mensen je boodschap en zorg je er voor dat de "tone of voice" van je
bedrijf/organisatie consistent en herkenbaar wordt. Storytelling is een onmisbare tool om, in
tijden van content marketing en zware "social media ruis" je boodschap herkenbaar neer te
zetten.Wil je onthouden worden? Wil je dat mensen ook volgende week nog weten waar je
organisatie of bedrijf voor staat? Dan is storytelling een deel van de oplossing.

303 €

Geef nooit korting

Groepsleren

BG

Syntra AB

302 €

Elevator Pitch

Groepsleren

BG

Syntra AB

Maar hoe vergroot je jouw marktaandeel in een krimpende markt zonder het prijswapen te
hanteren?Als klanten zeggen dat je te duur bent, is dat ronduit vervelend. Maar het is pas
een ramp als je dat zelf ook vindt. Daarom moet je zelf geloven dat jouw prijs, de juiste prijs
is. Denk nooit zelf dat je te duur bent, maar wees trots op jouw eigen tarieven. Prijssetting &
marges
Je kan dus maar beter goed voorbereid zijn op snelle opportuniteiten om mensen in slechts
enkele 10-tallen seconden een raak verhaal te doen. Elk woord moet gewogen zijn, elke zin
en elke uitspraak treffend en interessant voor je gesprekspartner, gemakkelijk te volgen en
niet te drammerig. Een Elevator Pitch is een structuur en een techniek om dit soort
snelpresentaties te ontwikkelen. Een Elevator Pitch is doordacht aangepast aan de
omstandigheden, jouw gesprekspartner en aan je doelstellingen.

Prijsinzicht: Vraag jij voldoende, te weinig of misschien zelfs Groepsleren
te veel?

OR/BG

SYNTRALIM

Vraag jij voldoende, te weinig of misschien zelfs te veel? Hoe bepaal je een correcte prijs? Een
simpele vraag maar daarom nog geen simpel antwoord. Wil je meer weten over het bepalen
van jouw prijszetting kom dan naar deze studieavond.

50 €

Facebookmarketing

BG

SYNTRALIM

Via deze opleiding leren de kandidaat-ondernemers hoe ze hun potentiële klanten op
Facebook in kaart kunnen brengen, hoe ze te bereiken en hoe betrokkenheid en volgers te
creeëren.

Groepsleren

215 €

235 €

151 €

150 €

Social Selling

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

Deze cursus geeft onze kandidaat-ondernemers inzicht in de meerwaarde van het gebruik
van sociale media, welke kanalen er bestaan en hoe ze het best gebruikt worden.

195 €

Start! Oost-Vlaanderen

Groepsleren + individueel

OR/BG

Starterslabo

150 €

Start! West-Vlaanderen

Groepsleren + individueel

OR/BG

Starterslabo

Succesvol prospecteren

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

Geef nooit korting

Groepsleren

BG

Syntra AB

Bloggen en vloggen

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

CreativeXchange - traject 1

Groepsleren

OR/BG

VOKA Limburg

CreativeXchange - traject 2

Groepsleren

OR/BG

VOKA Limburg

Ondernemingsplanwedstrijd

Groepsleren

OR/BG

BizIdee

Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan je businessplan. Je test je
product of dienst bij potentiële klanten. Daarna volgt een advies van een
ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan je businessplan. Je test je
product of dienst bij potentiële klanten. Daarna volgt een advies van een
ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
Je leert hoe je een prospectiegesprek moet voeren, hoe je moet inspelen op de klant en hoe
je zijn perceptie kan beïnvloeden.
Maar hoe vergroot je jouw marktaandeel in een krimpende markt zonder het prijswapen te
hanteren?Als klanten zeggen dat je te duur bent, is dat ronduit vervelend. Maar het is pas
een ramp als je dat zelf ook vindt. Daarom moet je zelf geloven dat jouw prijs, de juiste prijs
is. Denk nooit zelf dat je te duur bent, maar wees trots op jouw eigen tarieven. Prijssetting &
marges
In deze opleiding worden interessant beeldmateriaal (vlogs) en tekstuele content (blogs)
gecombineerd tot een optimale marketingmix.
Trajecten voor kandidaat-ondernemers in de creatieve en culturele sector - verscherp het
DNA van je zaak en plan voor de toekomst
Trajecten voor kandidaat-ondernemers in de creatieve en culturele sector - Vanuit je
klantenprofiel, ontdek opportuniteiten en positioneer je merk
Via de website van Bizidee kan je je ondernemingsplan indienen. Na een screening door de
jury, krijg je feedback op je plan en kan je als laureaat uitgenodigd worden om te komen
pitchen. De beste plannen winnen startkapitaal, begeleiding en een media-campagne.

Succes met Instagram (basis)

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

150 €

Succes met Instagram - 29 januari

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

In deze opleiding leer je hoe je Instagram effici‰nt en effectief kan inzetten voor je
marketing.
In deze opleiding leer je hoe je Instagram efficiënt en effectief kan inzetten voor je marketing.

Facebookmarketing - 21 maart

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

150 €

Facebookmarketing - 21 mei

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

Introductie tot digitale marketing - 22 oktober

Groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Introductie tot digitale marketing - 18 maart

Groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Social Selling - 14 januari Geel

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

Via deze opleiding leren de kandidaat-ondernemers hoe ze hun potentiële klanten op
Facebook in kaart kunnen brengen, hoe ze te bereiken en hoe betrokkenheid en volgers te
creeëren.
Via deze opleiding leren de kandidaat-ondernemers hoe ze hun potentiële klanten op
Facebook in kaart kunnen brengen, hoe ze te bereiken en hoe betrokkenheid en volgers te
creeëren.
Met onze opleiding willen we deelnemers de kans geven om op een actieve manier een social
media marketingplan uit te werken onder intensieve begeleiding. Daarnaast leert u om social
media toe te passen op het HR-beleid van een onderneming zodat u ook daarin
bedrijfsleiders kan begeleiden.
Met onze opleiding willen we deelnemers de kans geven om op een actieve manier een social
media marketingplan uit te werken onder intensieve begeleiding. Daarnaast leert u om social
media toe te passen op het HR-beleid van een onderneming zodat u ook daarin
bedrijfsleiders kan begeleiden.
Deze cursus geeft onze kandidaat-ondernemers inzicht in de meerwaarde van het gebruik
van sociale media, welke kanalen er bestaan en hoe ze het best gebruikt worden.

150 €

235 €
303 €

150 €
242 €
242 €
0€

150 €

150 €

235 €

235 €

195 €

Social Selling - 19 maart Hasselt

Groepsleren

BG

SYNTRALIM

Deze cursus geeft onze kandidaat-ondernemers inzicht in de meerwaarde van het gebruik
van sociale media, welke kanalen er bestaan en hoe ze het best gebruikt worden.

195 €

Basis boekhouden (BBH)
Basis verkoop (BBH)

groepsleren
groepsleren

OR
OR

SYNTRALIM
SYNTRALIM

155 €
110 €

Digitale marketing (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Financiering (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Futureproof ondernemen (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

In deze opleiding krijg je de basisbegrippen van het boekhouden aangeleerd.
Deze opleiding levert starters de nodige basisinzichten om het eigen verkoopsverhaal
technisch en praktisch invuulling te geven.
Na de uitwerking van het BMC en de brandingsstrategie, werkt de starter verder aan de
online marketingstrategie voor zijn zaak.
In deze opleiding leert de starter welke kredieten er bestaan voor startende ondernemers en
waarop je moet letten bij een financieringsaanvraag.
Deze opleiding leert de starter hoe hij een basisversie van zijn dienst/product kan loslaten op
de markt om zoveel mogelijk feedback te verzamelen, nog voor de opstart.

Meepraten met de boekhouder voor eenmanszaak (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

60 €

Meepraten met de boekhouder voor vennootschap (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Netwerken (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Opstartformaliteiten (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Opstellen van een financieel plan (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Opstellen van een marketing plan (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Met deze opleiding leert de starter wat een boekhouder allemaal doet en welke taken hij
uitvoert. De starter krijgt ook een overzicht van alle gangbare vaktermen en begrippen om de
boekhouder beter te kunnen begrijpen.
Met deze opleiding leert de starter wat een boekhouder allemaal doet en welke taken hij
uitvoert. De starter krijgt ook een overzicht van alle gangbare vaktermen en begrippen om de
boekhouder beter te kunnen begrijpen.
In twee sessies leer je efficiënt netwerken door op een ontspannen manier en met een
krachtige boodschap zakelijke gesprekken te voeren.
Via een e-learning wordt de starter stap voor stap door de formaliteiten geloodst voor de
gekozen vennootschapsvormen.
Aan de hand van het Starterskompas stelt de starter in een aantal eenvoudige stappen zijn
financieel plan op.
Tijdens deze opleiding werkt de starter de verschillende onderdelen van zijn marketingplan
uit en doet de nodige basiskennis en inzicht in marketing en communicatie op.

Personal branding (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Pitchen (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Prospectie (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Vennootschapsvormen (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Verkooptechnieken (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Wetgeving en verzekeringen (BBH)

groepsleren

OR

SYNTRALIM

Persoonlijk leiderschap in actie - Perfectionisme ombuigen groepsleren
naar optimalisme

BG

InsideUp

110 €
60 €
60 €

60 €

110 €
60 €
155 €
110 €

In deze opleiding leert de starter zichzelf en zijn onderneming voorstellen als een merk, op
basis van missie, visie en waarden.
De starter gaat op zoek naar zijn USP en leert spontaan, duidelijk en concreet zijn boodschap
te formuleren.
In deze opleiding leert de starter goed te prospecteren: de juiste vragen stellen, weigeringen
omzeilen en omkeren en doeltreffend argumenteren.
Tijdens deze opleiding krijgt de starter een inzicht in de verschillende ondernemingsvormen,
waardoor hij een gefundeerde keuze kan maken bij zijn opstart.

110 €

In deze opleiding leert de starter alle fases van het verkoopsgesprek succesvol te doorlopen
en hoe om te gaan met de verschillende typologieën klanten.
Deze opleiding brengt de starter de basiskennis wetgeving voor ondernemers bij:
handelsrecht, het sociaal statuut en verzekeringen
In deze opleiding krijg je tools en inzichten aangereikt om je perfectionisme om te buigen. Je
uitstelgedrag zal stap voor stap afnemen, je faalangst ga je een plaats geven en weten te
gebruiken als bondgenoot. Dit is dé workshop die jij nodig hebt als je voelt dat
perfectionisme je tegenhoudt in het ontwikkelen van je zaak. Elke participant gaat naar huis
met de prioOptimizer.

110 €

60 €
60 €
60 €

110 €
495 €

Verkooptechnieken (opfrissing)

groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Herken je dit van tijdens je verkoopgesprek? Je hebt een goed gevoel, gesprek verloopt
prima, je staat op een zucht van succes, je wil afsluiten....en dan loopt het mis! Wel dan is
onze cursus succesvol beëindigen van een verkoopsgesprek iets voor jou!

195 €

Verkooptechnieken (basis)

groepsleren

OR/BG

SYNTRALIM

Herken je dit van tijdens je verkoopgesprek? Je hebt een goed gevoel, gesprek verloopt
prima, je staat op een zucht van succes, je wil afsluiten....en dan loopt het mis! Wel dan is
onze cursus succesvol beëindigen van een verkoopsgesprek iets voor jou!

195 €

Mono Masterclass: Masterclass voor ondernemingszin,
netwerking en ondernemerschap
Bedrijfsbeheer 14 januari - Hasselt
Basis boekhouden (BBH) - 14 januari
Infosessie: Starten als zelfstandig ondernemer - Limburg

Groepsleren + Individueel

BG

Mono

250 €

Groepsleren
Groepsleren
Groepsleren

OR
OR
OR

SYNTRALIM
SYNTRALIM
Unizo

Infosessie: Starten als zelfstandig ondernemer - Limburg

Groepsleren

OR

Unizo

Persoonlijk leiderschap in actie - Van denken naar
daadkrachtig doen (online)

Groepsleren

BG

InsideUp

Tijdens deze workshopreeks ga je samen met andere starters aan de slag met de verdere
uitwerking van je zaak en het onderzoeken van de haalbaarheid.
Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer)
In deze opleiding krijg je de basisbegrippen van het boekhouden aangeleerd.
Bijeenkomst voor iedereen met ondernemerszin die succesvol wil starten met een eigen
zaak. Info over hoofd-of bijberoep, sociale zekerheid, juridische vorm, verzekering,
boekhouding, financiering, BTW en steunmaatregelen,...
Bijeenkomst voor iedereen met ondernemerszin die succesvol wil starten met een eigen
zaak. Info over hoofd-of bijberoep, sociale zekerheid, juridische vorm, verzekering,
boekhouding, financiering, BTW en steunmaatregelen,...
Persoonlijk leiderschap' nemen, zal helpen om je ‘ondernemersmentaliteit’ naar het niveau
te brengen dat nodig is om dag in, dag uit beslissingen te nemen in lijn met je doelen. Tijdens
deze workshop krijg je tal van inzichten en handvaten aangereikt die je onmiddelijk in de
praktijk kan gebruiken om het leven te leiden dat jij wil.

Persoonlijk leiderschap in actie - Met zelfvertrouwen aan
de slag

Groepsleren

BG

InsideUp

Zelf aan de slag met video

Groepsleren

OR/BG

Studio Wonderlust

Hoe bepaal ik mijn prijs?

Groepsleren

BG

SYNTRA Limburg

Opmaak Businessplan - Limburg

Individueel

BG

Unizo

Talent om te ondernemen

Groepsleren

OR/BG

Vuurvlieg

Talentenanalyse

Individueel

OR/BG

Vuurvlieg

Xerius Drive

Individueel

OR/BG

Xerius

YouthStart

Groepsleren

OR

YouthStart

Social Media Advertising Workshop

Groepsleren

BG

Hoe schrijf ik mijn zaak in de kijker?

Groepsleren

OR

265 €
155 €
25 €

25 €

249 €

Tijdens deze online workshops wordt er steeds gewerkt rond een theoretisch kader en
interactief materiaal. Na vijf weken bereik je een volgend niveau in de groed van je
zelfvertrouwen.
Deze opleiding leert starters de verschillende mogelijkheden van kwaliteitsvolle video binnen
hun marketing. Je krijgt info over het verhaal en de technische kant en krijgt feedback op je
eigen materiaal.
In deze opleiding leert de starter hoe hij een correcte prijs vastlegt voor zijn diensten.

195 €

Hoe schrijf ik een business plan? En als ik het heb geschreven, is het plan dan voldoende
onderbouwd? Een ervaren adviseur licht toe welke tools je kan gebruiken en geeft feedback
op het geschreven plan.
De starter krijgt inzicht in zijn talenten en leert hoe het die het best inzet. Zo kan hij als
ondernemer zijn volledige potentieel benutten.
In een een-op-eengesprek wordt dieper ingegaan op de individuele talenten van de starter en
nagegaan hoe hij hier het best gebruik van kan maken.
De Xerius Drive biedt kandidaat-ondernemers de mogelijkheid om zijn project helemaal uit te
werken.
Deze 8-daagse training helpt jongeren met een ondernemersidee op weg om hun zaak uit te
bouwen. Er wordt gewerkt aan soft en hard skills, een businessplan, een marktonderzoek,…

300 €

Are Agency

Tijdens deze workshop wordt er in gegaan op de theorie achter social media marketing, krijg
je praktijkoefeningen en ga je aan de slag met je eigen case. Nadien is opvolging voorzien.

199 €

Cristin Van Ooyen

Hoe schrijf je een pitch, je visie, goede teksten voor je website,… Tijdens deze workshop krijg
je tips en tricks mee om je schrijfwerk goed aan te pakken.

450 €

175 €

125 €

78 €
200 €
0€
500 €

Hoe schrijf ik mijn zaak in de kijker?

Individueel

BG

Cristin Van Ooyen

Tijdens individuele gesprekken leer je hoe je het schrijfwerk goed kan aanpakken.

300 €

Individuele marketing sessie (1 uur telefonisch)

Individueel

BG

Veerle Van Aken

Individuele marketing sessie (2 uur face to face)

Individueel

BG

Veerle Van Aken

Individuele marketing sessie (3 uur face to face)

Individueel

BG

Veerle Van Aken

Maak je eerste Facebook of Instagramadvertentie

Groepsleren

BG

Veerle Van Aken

Tijdens dit gesprek krijg je begeleiding over het opzetten van je marketing of hulp bij de uitrol
ervan.
Tijdens dit gesprek krijg je begeleiding over het opzetten van je marketing of hulp bij de uitrol
ervan.
Tijdens dit gesprek krijg je begeleiding over het opzetten van je marketing of hulp bij de uitrol
ervan.
Tijdens deze workshop leer je advertenties voor Facebook en Instagram maken en afwerken.

Instagram Business Account

Groepsleren

BG

Veerle Van Aken

Tijdens deze workshop leer je hoe je aan de slag gaat met een Instagram Business Account.

150 €

Maak je LinkedIn bedrijfspagina

Groepsleren

BG

Veerle Van Aken

Tijdens deze workshop leer je hoe je aan de slag gaat met een LinkedIn bedrijfspagina.

150 €

Maak je Facebook bedrijfspagina

Groepsleren

BG

Veerle Van Aken

Tijdens deze workshop leer je hoe je aan de slag gaat met een Facebook bedrijfspagina.

150 €

50 €
150 €
199 €
199 €

