
1. Algemeen advies opstarten en begeleidingstrajecten 

Begeleidingstraject Starterslabo Stap voor stap begeleiding in sterke uitbouw van je eigen zaak en je persoonlijke 
groei met mogelijkheid tot de opbouw van startkapitaal. 

€  0 18 maanden 

OC² (Starterslabo) Tijdens deze workshopreeks worden je ondernemerschapscompetenties en –
talenten verder ontwikkeld. 

€ 250 4 sessies 

Expertisegesprek ‘Klaar voor je 
start’ (Unizo) 

Gespecialiseerd advies over alle aspecten van het opstart (bijvoorbeeld: 
startersformaliteiten, sociale zekerheid, juridische vormen, milieu en energie,…) 

€ 85 1 uur 

Informatie en advies  
(Voka) 

Je kan tijdens een individueel gesprek terecht bij de ervaren starterscoaches en 
financiële experten van Voka voor informatie en advies. Waar nodig maken zij 
gebruik van de contacten in hun netwerk op je verder te helpen. 

€ 0 Divers 

Opstellen StartersGPS en 
opvolging bij uitvoering (Zenitor) 
 

StartersGPS is een interactieve en online checklist voor startende ondernemers. € 0 1 uur 

Individuele ondernemerscoaching 
“Leren denken en handelen als 
zelfstandige” (Liantis) 

Dit coaching programma werkt rond een sterkte-zwakteanalyse van jou als 
ondernemer, het in kaart brengen van je competentieprofiel, het opmaken van een 
haalbaar actieplan richting de opstart van je zaak en het vergroten van je 
persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. 

€ 133 8 uur 

Boost2Succes: quickscan en 
advies  
(Securex en partners) 

Tijdens een eerstelijnsadvies worden jouw behoeften en noden in kaart gebracht. 
Wanneer je een vraag hebt over financiële zaken, sales en marketing, groei en 
ontwikkeling van de ondernemer of organisatie van jouw onderneming wordt dit 
behandeld in een advies op maat. 

€ 0 1 à 3 uur 

Boost2Succes: Coaching en 
begeleiding  
(Securex en partners) 

Tijdens deze intensieve begeleiding wordt er dieper ingegaan op je vragen rond 
financiële zaken, sales en marketing, groei en ontwikkeling van de ondernemer en 
de organisatie van je onderneming. 

€ 500 8 uur 

Persoonlijk leiderschap in actie – 
Met zelfvertrouwen aan de slag 
 

Tijdens deze online workshops werk je aan een verhoogd zelfvertrouwen. € 195 6 uur 



Your Business in 8 Steps  
 
( Let’s get inspired ) 
 

Met deze workshop & een 1-op-1  opvolggesprek leer je hoe je de vele taken die op 
je afkomen, meer structuur kan geven  Door focus op essentiële fundamenten van 
je onderneming te ontwikkelen, werk je gericht aan je eerste successen. 
 

€ 150 1 workshop 
 + 1 op 1 
gesprek 

 

Infosessies algemeen 

Infosessie ‘Starten als 
zelfstandig ondernemer’  
(Unizo) 

Een bijeenkomst voor iedereen met ondernemerszin die succesvol wil starten met 
een eigen zaak. 

€ 25 3 uur 

Inspiratiecafés  
(Unizo) 

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

€ 0 3 uur 

Informatie en inspiratiesessie 
'starten met je eigen 
onderneming'  
(Voka) 

Tijdens deze infosessie krijg je een overzicht van de begeleidingsmogelijkheden 
wanneer je een eigen zaak start (voor, tijdens en na de opstart) en inspiratie rond 
'starten met een onderneming', door bijvoorbeeld getuigenissen. 

€ 0 2 uur 

 

2. Ondernemingsplan en Bedrijfsbeheer 

Businessplan en haalbaarheidsstudie 

Expertisegesprek Businessplan 
(Unizo) 

Gespecialiseerd advies over je businessplan (ongeacht of je dit reeds opmaakte of 
niet). 

€ 85 1 uur 

GO4Business  
(Unizo) 
 

Via individuele gesprekken en workshops toets je de haalbaarheid van je 
ondernemersidee. Na het traject heb je een gedetailleerd businessplan in handen. 

€ 150 +- 4 maanden 

Check-up Businessplan  
(BSC Vlaanderen) 

Een startersadviseur van BSC Vlaanderen beoordeelt je commercieel en financieel 
plan en, bespreekt dit met jou en biedt je begeleiding en ondersteuning. 

€ 120 Divers 



Individuele begeleiding bij 
opmaak businessplan  
(BSC Vlaanderen) 
 

Je wordt individueel begeleid bij het opstellen van je businessplan. € 120 2 uur 

Start!  
(Starterslabo) 

Tijdens 5 workshops bouw je interactief en collectief aan je businessplan. Nadien 
volgt het advies van een ondernemerscoach, tijdens een individueel gesprek. Bij 
een lage inschatting van de haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk. 
 

€ 150 2 indiv. 
gesprekken en 5 

workshops  

E-learning: bouw je 
ondernemersplan op in 9 
stappen (NL/FR/Arabisch) 
(microStart) 
 

9 video’s en het Business Model Canvas helpen je om je project te structureren 
aan de hand van drie concrete voorbeelden. 

€ 0 40 uur 

BRYO StandUp traject 
begeleiding  
(Voka) 

Binnen dit traject wordt je begeleid van idee naar een uitgekiend businessplan: de 
ideeën worden verfijnd en er wordt gewerkt aan het business model en het 
financieel plan. 

€ 303 3 maanden 

Ondernemingsplanwedstrijd 
(BizIdee) 

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. 
 

€ 0 variabel 

Opmaak Businessplan (Unizo) Tijdens deze individuele begeleiding ga je met een adviseur aan de slag voor de 
opmaak van je businessplan en krijg je feedback op het eindresultaat. 

€ 300 2,5 uur 

 

Bedrijfsbeheer: attest 

Opleiding Bedrijfsbeheer 
(SYNTRA Limburg) 

Deze opleiding levert je een attest bedrijfsbeheer en een uitgewerkte 
haalbaarheidsstudie op.  
 

€ 265 136 uur 



Start me up  
(SYNTRA Limburg) 

In 3 stappen naar je business plan + 2 coaching sessies 
In 5 stappen naar je business plan + 3 coaching sessies 
 
De onderliggende learning snacks: 
 
Basis boekhouden, digitale marketing, wetgeving en verzekeringen, opstellen van 
een financieel plan, opstellen van een marketing plan, meepraten met de 
boekhouder voor de eenmanszaak, meepraten met de boekhouder voor de 
vennootschap, verkooptechnieken, pitchen, netwerken voor de kleine 
ondernemer, futureproof ondernemen, personal branding. 
 
Aanvullende gratis e-modules : opstartformaliteiten & vennootschapsvormen 
 

€ 250 
€ 400 

variabel 

 

Ondernemersidee scherp(er) stellen 

Nacht van de inspiratie (BizIdee) Tijdens de Nacht van de Inspiratie leer je je ondernemingsplan aanscherpen. Je kan 
er workshops volgen, hoort interessant sprekers en ervaren ondernemers en 
spreekt 1-op-1 met ervaringsdeskundigen.  

€  0 5 uur 

Individuele 
ondernemerscoaching: “Hoe 
van idee naar plan”  
(Liantis) 

Dit individueel coachingsprogramma helpt je je ondernemersidee te 
concretiseren. Je werkt aan een businessplan en krijgt inzicht in je 
ondernemerschapscompetenties. 

€ 133 8 uur 

Mono Masterclass  
(Mono)  

In vijf sessies van een halve dag werk je aan de concretisering en de uitwerking van 
je projectidee en bekijk je welke de volgende te ondernemen stappen zijn. 

€ 250 20 uur en 
opvolggesprek 

Xerius Drive  
(Xerius)  

Dit online platform biedt je de mogelijkheid om je projectidee helemaal uit te 
werken. Je krijgt meer info over de verschillende stappen die je dient te doorlopen 
voor, tijdens en na je opstart. 
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandig-worden/drive  
 

€ 0 Divers 

 

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandig-worden/drive


 

3. Financieel en juridisch 

Expertisegesprek Financieel plan 
(Unizo) 

Gespecialiseerd advies over je financieel plan (ongeacht of je dit al opmaakte of 
niet). 

€  85 1 uur 

GDPR – een praktische gids voor 
de KMO 
( Syntra AB )  

Na deze sessie weet je wat GDPR betekent en hoe je voldoet aan alle voorwaarden. € 236 3 uur 

 

 

Leningen en kredieten 

GO4Finance - 1-1 financierings-
begeleidingstraject op maat van 
jouw onderneming  
(Unizo) 

In dit traject worden je cijfers bekeken, je krijgt inzicht in je financieringsbehoefte 
en gaat op zoek naar de ideale mix van financieringsvormen. Op die manier babbel 
je ook beter mee met je boekhouder en bank. 

€ 242 7 uur 

Aanvraag Startlening+ via 
GO4Business  
(Unizo) 

Via een GO4Businesstraject wordt je begeleid bij de aanvraag van een Startlening+. 
Dit is een achtergestelde lening, uitgegeven door PMV. 

€ 150 1 à 2 uur 

Aanvraag van een 
Impulskrediet, advies en 
begeleiding  
(Impulskrediet) 

Individuele begeleiding voor en tot 2 jaar na de aanvraag van een Impulskrediet.  € 0 Divers 

 

 

 

 



Vennootschapsvormen 

Expertisegesprek rechtsvorm 
(BSC Vlaanderen) 
 

Individueel advies over welke rechtsvorm het best past bij je persoonlijke situatie. €   120 Divers 

 

 

Contracten, handelshuur,… 

Wegwijs in auteursrechten  
( cultuurloket )  

Je wegwijs maken in de wereld van het intellectuele eigendomsrecht en het recht 
op afbeelding 

€ 0 3 uur 

Cursus handelshuur 
( Microstart )  

De cursus Handelshuur behandelt het handelshuurcontract. 
 

€ 0 3 uur 

 

 

 

 

4. Marketing, verkoop en digitale media  

Marketing 

Expertisegesprek Marketingplan 
(Unizo) 

Gespecialiseerd advies over je marketingplan (ongeacht of je dit al opmaakte of 
niet). 

€  85 1 uur 

Solo-marketing: voor de 
ondernemer die het zelf doet  
( Starterslabo ) 
 

Nog veel te vaak communiceer jij ad hoc en zonder echte strategie.  Hoe zorg je 
er voor dat de tijd en energie die jij in jouw marketing stopt het meeste resultaat 
oplevert? Kom te weten welke kanalen jouw klant intensief gebruikt en leer jouw 
boodschap zo effectief mogelijk te brengen 
 

€ 30 2 uur 



Storytelling  
( Syntra AB )  
( Antwerpen of Leuven )  

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 6 uur 

Marketing voor creatives en 
kunstenaars 
( Syntra AB ) 
( Antwerpen of Leuven ) 

Marketing specifiek gericht op creatieves en kunstenaars en ervoor zorgen dat je 
meer kan verdienen met je creatieve werk.  
 

€ 250 6 uur 

Are Agency Social Media Workshop € 199 3 uur 

Alain Dierickx Als starter zelf professionele teksten voor jouw website schrijven, dat kan! € 175 8 uur 

Tips like Sugar – Annick Reusen Zo schrijf je de juiste teksten voor je website of blog. € 150 3,5 uur 

Brain Rangers Maak coole content met Canva € 200 2 uur + 1 maand 
opvolging 

Brain Rangers Breek door met je bedrijf op Instagram € 200 2 uur + 1 maand 
opvolging 

Authentiek netwerken! 
Resultaatgericht netwerken kan 
je leren 
 
( Let’s get inspired )  

Met deze workshop & een 1-op-1  opvolggesprek leer je hoe een mix van online en 
offline netwerken je ondernemersidee versterkt. Door durf te ontwikkelen om op de 
juiste manier te netwerken, kan je  een antwoord verkrijgen op vele vragen waar 
je als ondernemer mee zit. Bovendien leer je ook hoe aan leadgeneration te werken. 
 
 

€ 150 6 uur 

 

 

 



Verkoop 

Hoe bepaal ik mijn prijs? 
(SYNTRA Limburg) 
 

In deze opleiding leer je hoe je een correcte prijs vastlegt voor je aangeboden 
diensten. 

€ 125 6 uur 

Telefonische prospectie                     
( SYNTRA AB ) 
( Antwerpen of Leuven ) 
 

Prospecteren is de dag van vandaag een absolute must om nieuwe klanten te 
winnen en te zorgen voor de continuïteit van het bedrijf 
 

€ 303 6 uur 

Geef nooit korting  
( 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 
 

€ 302 6 uur 

 

5. Aangepaste trajecten voor specifieke doelgroepen 

Begeleiding Z2O  
(GTB) 

Begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking die op zelfstandige basis 
willen starten. 

€  0 Divers 

Adviesverlening: check-up 
gesprek  
(Cultuurloket) 
 

In een check-up gesprek van 2 uur wordt er overlopen hoe je je artistieke 
activiteiten nu organiseert en hoe je eventueel tot een reorganisatie kan komen. 

€ 0 Divers 

Adviesverlening: check-up en 
projectbegeleiding 
(Cultuurloket) 
 

Een zakelijke consulent biedt je projectbegeleiding bij de realisatie van je artistiek 
project en biedt je regelmatig feedback op zakelijk gebied. 

€ 0 Divers 

CreativeXchange  
traject 1 & traject 2  
(VOKA Limburg) 

Twee trajecten voor kandidaat-ondernemers in de creatieve en culturele sector. 
In het eerste traject wordt er gewerkt aan je het DNA van je zaak en je 
toekomstplannen, in het tweede traject aan je klantenprofiel en je 
merkpositionering. 

€ 242 22 uur per 
traject 



Kortingen (excl. BTW) op BRYO 
StartUp  
(Voka) 

Reeds gestarte ondernemers met groeipotentieel worden samengebracht met 
anderen. Je wordt gestimuleerd en begeleid en de toegang tot het juiste netwerk, 
ervaring, financiële middelen en businesspartners wordt vergemakkelijkt. 

€ 500 
€ 400 
€ 350 
€ 200 
€ 197 

12 maanden 

Start 50+: Starten met een eigen 
zaak na je vijftigste  
(Integraal) 

In deze vierdelige opleidingsreeks worden volgende onderwerpen behandeld: 
praktische startmodaliteiten, sociaal statuut van zelfstandigen en uw nieuwe 
sociale bescherming, 50+ ondernemerscompetenties, financierings- en 
subsidiemogelijkheden. ( www.ondernemen50plus.com ) 
 

€ 0 12 uur 

Start 50+ coaching  
(Liantis) 

4 à 5 individuele (oriënterende) coaching sessies voor kandidaat startende 50-
plussers. 
 

€ 133 8 uur 

Basisvorming Sociaal 
Ondernemen  
(De Punt) 

Tijdens de workshops ga je aan de slag met jouw sociaal ondernemingsidee. Je 
krijgt tussentijdse coaching om je idee te verfijnen. Aan het eind presenteer je je 
uitgewerkte ondernemersidee aan een jury van sociaal ondernemers. Zij voorzien 
je van tips, feedback en contacten. 

€ 220 Min. 36 uur 

Allochtone zelfstandige 
ondernemers, AZO! Limburg 
(Stebo) 
 

Individuele begeleiding richting de opstart van een eigen zaak van eigen zaak voor 
etnisch ondernemen. (Min. 2 sessies) 

€ 0 1 tot 6 maanden 

YouthStart  
(YouthStart) 

Jongeren met een ondernemersidee worden in dit traject klaargestoomd voor de 
opstart. Je werkt onder andere aan een haalbaarheidsstudie en marktonderzoek 
en schaaft je soft en hard skills bij. 

€ 500 8 dagen 

Vergoeden in de cultuursector 
( cultuurloket )  

Vergoeden in de cultuursector € 0 3 uur 

VOKA StartUp Fashion 
( VOKA Antwerpen ) 
 

Fashionstarters begeleiden om binnen hun industrie sneller en efficiënter te kunnen 
groeien 
 

€ 500 3 maanden, 8 à 
10 sessies + 

huiswerk 
 

Marianne Franssen Ontdek je ‘Why’. De Garantie op succes op lange termijn. € 390 6 uur 

http://www.ondernemen50plus.com/


 

 


