Naam

Fase

Organisatie

Methodiek

Duurtijd

Omschrijving

Kostprijs

Succesvoller zijn als ondernemer
door je drijfveren bewuster in te
zetten

BG

Aheart4work

Individueel

13 uur

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 product uniek? Hoe ga je dit
concreet vorm geven?

133 euro

Ondernemerswedstrijd Bizidee

OR

Bizidee

Individueel +
Collectief

1 jaar

Individuele ondersteuning bij de opmaak van
je ondernemersplan + collectieve workshops.

Gratis

Check-up Businessplan

OR/BG

BSC Vlaanderen

Individueel

Divers

Beoordeling van het commercieel en financieel 100 euro
businessplan + Bespreking met kandidaatondernemer (± 30 min), begeleiding en
ondersteuning

Expertisegesprek rechtsvorm

OR/BG

BSC Vlaanderen

Individueel

Divers

Advies over welke rechtsvorm het best past in
jouw persoonlijke situatie.

100 euro

Individuele begeleiding bij
opmaak businessplan

OR

BSC Vlaanderen

Individueel

2 uur

Begeleiding t.g.v. het samenstellen van het
businessplan.

100 euro

Workshop ‘Hoe overtuig ik
klanten om voor mij te kiezen’

BG

Destemeer

Groepsleren

± 3 uur

Deze workshop leert jou technieken aan hoe je 150 euro
kan ontdekken of de prospect behoefte heeft
aan jouw product of dienst en hoe je de
prospect er vervolgens van kan overtuigen.

Aanvraag, advies en begeleiding
bij Impulskrediet

OR/BG

Impulskrediet

Individueel

Divers

Individuele intensieve begeleiding voor Gratis
mensen met een project om zelfstandige te
worden – hulp bij het opmaken van een

business-, financierings-, marketingplan enz.
Vanaf de kredietaanvraag tot 2 jaar na het
bekomen van het desbetreffende krediet.
Kredietverstrekking
aan startende
en
gevestigde zelfstandigen (ook in bijberoep)
welke niet bij de reguliere banken terecht
kunnen.
Persoonlijk leiderschap in actie –
Van denken naar daadkrachtig
doen

BG

InsideUp

Groepsleren

8 uur

Start 50+

OR/BG

Integraal

Individueel

6 uur

Adviesverlenging Kunstenloket:
check-up en projectbegeleiding

OR/BG

Kunstenloket

Individueel

Variabel

Een overleg (check-up gesprek) met een Gratis
zakelijk expert waarbij de zakelijke balans van
een creatieve activiteit wordt opgemaakt.

E-learning: bouw je
ondernemersplan op in 9 stappen
(NL, FR en ARAB)

OR

MicroStart

Individueel

40 uur (home elearning)

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

BOOST2SUCCES

BG

Securex en partners

Individueel

Eerste lijnsadvies:
1 uur

Tijdens het eerstelijnsadvies worden op basis 1ste
van de quickscan jouw behoeften en noden in gesprek:
kaart gebracht. Voor je vragen rond financiële gratis
zaken, sales en marketing, groei en

Persoonlijk leiderschap nemen, zal helpen om 175 euro
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.
Vierdelige opleidingsreeks ‘Starten met eigen Gratis
zaak na je vijtigste’.

Advies op maat: 3
uur
Coachingstraject:
8 uur in blokken
van 2u

ontwikkeling van de ondernemer en Advies op
organisatie van de onderneming, krijg je gratis maat:
advies op maat.
gratis
Indien je nog bijkomende vragen rond deze Coaching:
thema’s hebt, kan je gedurende 8 uur extra 500 euro
begeleiding krijgen om dieper in te gaan op je
noden.

Begeleidingstraject Starterslabo

OR/BG

Starterslabo

Individueel

Max 18 maanden

Collectieve
workshops,
begeleiding, Gratis
administratieve ondersteuning. Fase 1:
Bespreking projectidee en onderzoek nood
opleiding. Fase 2: Begeleiding/coaching bij
ondernemersatelier. Deze fase bestaat uit Luik
A: De voorbereiding (6m), Luik B: De facturatie
(resterende periode)

Infosessie Starterslabo

OR

Starterslabo

Groepsleren

± 3 uur

Voor werkzoekenden met een business idee. Gratis
Voorwaarden: kleine projecten, weinig
investeringen, geen handelshuur, geen
bouwactiviteiten.

OC²

OR/BG

Starterslabo

Groepsleren

5 sessies

OC² ondersteunt ondernemers bij de 250 euro
ontwikkeling van 12 ondernemerstalenten. In
5 interactieve sessies doorloopt de
ondernemers een persoonlijk groeitraject.

START!

OR

Starterslabo

Groepsleren +
Individueel

5 workshops + 1
ind gesprek

Je bouwt interactief en collectief met andere 150 euro
ondernemers 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.
Allochtone zelfstandige
ondernemers, AZO! Limburg

OR/BG

Stebo

Individueel

1 tot 6 maanden

Individuele begeleiding volgens nood en Gratis
opstart van eigen zaak voor etnisch
ondernemen. Min. 2 sessies.

Kortlopende opleidingen SYNTRA
Limburg

OR/BG

SYNTRA Limburg

Divers

Divers

Zie bijkomende menukaart

Opleiding bedrijfsbeheer

OR

SYNTRA Limburg

Groepsleren

136 uur

Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak 265 euro
(incl. attest bedrijfsbeheer)

Aanvraag Startlening+ via
GO4Business

BG

Unizo

Individueel

2 uur

De Startlening+ is een achtergestelde lening 150 euro
uitgegeven door PMV. Ze is voor alle starters
die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar
actief zijn. Wij begeleiden je graag bij de
aanvraag van de Startlening+ via een
GO4Business traject.

Business Model Canvas –
Individueel gesprek

OR/BG

Unizo

Individueel

1 uur

Leer kennismaken met een eenvoudig 85 euro
businessmodel en onderzoek of je idee goed zit
en of je aan ALLES gedacht hebt.

Expertisegesprek

BG

Unizo

Individueel

1 uur

Gespecialiseerd individueel advies
business-, marketing of financieel plan.

Divers

over 85 euro

Expertisegesprek ‘Klaar voor je
start’

BG

Unizo

Individueel

1 uur

Gespecialiseerd individueel advies op maat – 2 85 euro
gesprekken mogelijk

GO4Business

OR

Unizo

Individueel +
collectief

2 à 3 ind
gesprekken + 2
workshops

Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je 150 euro
van je bijberoep je hoofdberoep maken?
Beperk dan zoveel mogelijk de risico’s en toets
de haalbaarheid van jouw ondernemersidee af.

GO4Finance

OR/BG

Unizo

Individueel +
collectief

3 ind gesprekken
+ 2 workshops

Kijken naar wat de financieringsbehoefte is 242 euro
voor jouw onderneming + begeleiding hoe aan
jouw ronde bij banken/ investeerders/
subsidieverstrekkers te beginnen.

Infosessie: Starten als zelfstandig
ondernemer

OR

Unizo

Groepsleren

3 uur

Belangrijkste bijeenkomst in Vlaanderen voor Gratis
iedereen met ondernemerszin die op zoek is
naar nieuwe business opportuniteiten en/of
succesvol wil starten met een eigen zaak.

Infosessie: Werkzoekenden met
ondernemersambities

OR

Unizo

Groepsleren

3 uur

Relevante
infosessie
voor
iedere 35 euro
werkzoekende die wenst op te starten als
ondernemer.

Inspiratiecafé

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Tijdens een eerste deel gaan ambitieuze Gratis
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.

Workshop Business Model Canvas

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Leer kennismaken met een eenvoudig 40 euro
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.

Workshop financiële kerncijfers

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Hoe de financiële kerncijfers opvolgen?

Workshop prijs en product

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Aan de hand van realistische voorbeelden 40 euro
geeft deze workshop inzicht in de opbouw van
een prijs in verhouding met het product.

Workshop strategische marketing

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Strategische marketing toegespitst op de eigen 40 euro
onderneming.

Workshop Value proposition
design

OR/BG

Unizo

Groepsleren

3 uur

Op 1 A4 vat je de belangrijkste keuzes voor een 40 euro
onderneming op een simpele manier samen en
zorg je ervoor dat een perfecte match ontstaat
tussen klant en product/dienst

BRYO StandUp traject begeleiding

OR/BG

Voka

Individueel +
collectief

3 maanden, 8 à
10 sessies +
huiswerk

BRYO StandUp is een startersproject van Voka 303 euro
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.

40 euro

BRYO StartUp Begeleiding: Korting
twv €500/€400/€197 (incl. BTW)

OR/BG

Voka

Individueel +
collectief

12 maanden

BRYO StartUp is een startersproject van VOKA 500, 400
dat ondernemers met groeipotentieel die of 197
reeds gestart zijn met hun project euro
samenbrengt met anderen, hen stimuleert en
begeleidt en de toegang vergemakkelijkt tot
het juiste netwerk, ervaring, financiële
middelen en businesspartners.

Informatie en inspiratiesessie
‘starten met je eigen
onderneming’

OR

Voka

Collectief

Éénmalig

We bieden je in een 2-tal uur tijd een overzicht Gratis
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.

Informatie en advies

OR/BG

Voka

Individueel

Éénmalig

Je
kan
terecht
bij
onze
ervaren Gratis
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.

Opleiding bedrijfsbeheer

OR

Volwassenenonderwijs Afstandsleren
KISP – Campus
Geraardsbergen

Min 2 sessies

Voor deze opleiding is ook een attest van
VDAB nodig. Zelfstandig ondernemen + eigen
ondernemingsplan op maat onder begeleiding
(incl. getuigschrift bedrijfsbeheer) via elearning. Intake 1 à 2 keer per week mogelijk,
examen 1 keer per maand.

55 euro

Opstellen stappenplan
(StartersGPS) en opvolging
uitvoering

BG

Zenito

Individueel

1 uur

Online ondersteunde interactieve checklist Gratis
voor startende ondernemers.

Individuele coaching voor
kandidaat startende zelfstandige
ondernemers

OR/BG

Zenitor

Individueel

8 uur

Het op maat van kandidaat-starters uitgewerkt 133 euro
coachingprogramma speelt in op volgende
thema’s: sterkte-zwakte-analyse van de
ondernemer, in kaart brengen van
competentieprofiel, persoonlijk actieplan om
het starten van een zaak te bevorderen, het
vergroten van de persoonlijke effectiviteit en
professionele bekwaamheid.

Smart@Business

OR/BG

Zenitor

Individueel

Interactieve
webinar (1u,
achteraf
onbeperkt te
bekijken)

Maandelijkse interactieve webinar van Gratis
ondernemers voor ondernemers, telkens over
één van de 9 sleutelprocessen van het Business
Model Canvas.

Start 50+ coaching

BG

Zenitor

Individueel

8 uur

4 à 5 individuele (oriënterende) coachsessies 133 euro
voor kandidaat startende 50-plussers.

Overzicht kortlopende opleidingen SYNTRA Limburg najaar 2017
Naam opleiding

Fase

Locatie

Startdatum

Netwerken

OR/BG

Hasselt

24-01-2018

Duur- omschrijving
tijd
9u

Succesvolle mensen herkent men aan hun netwerk. Maar
ervaart u ook hoe moeilijk het is om de juiste contacten te
leggen? Wil u niet langer met teleurstelling terugkeren van
het zoveelste netwerkevent? In deze opleiding leert u snel
en efficiënt relevante netwerkpartners vinden.

155

6u

Via deze opleiding leer je hoe je potentiële klanten op
Facebook in kaart kunnen brengen, hoe ze te bereiken en
hoe betrokkenheid en volgers te creëren.

150

21u

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.

235

3u

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.
In deze opleiding geven we in 5 avonden een overzicht van
de online mogelijkheden zodat je een beter inzicht krijgt in
digitale marketingvormen. Uiteindelijk kan je efficiënt
bepalen welke vorm het best bij jouw doelstelling past.

95

Of 02-05-2018
19u – 22u
Facebookmarketing

OR/BG

Hasselt

25-01-2018
13u – 16u

Administratie
in
éénmanszaak/VOF

de OR/BG

Hasselt

09u – 12u

Betaalmogelijkheden: van cash OR/BG
tot bitcoin

Hasselt

Introductie
marketing

Hasselt

tot

24-02-2018

digitale OR/BG

26-02-2018
19u – 22u

05-03-2018
Of 18-06-2018
19u – 22u

kostprijs

15u

235

Prijsinzicht: vraag jij voldoende, OR/BG
te weinig of te veel? (i.s.m.
Flanders DC)
Succesvol prospecteren

Hasselt

12-03-2018

3u

Vraag jij voldoende, te weinig of misschien zelfs te veel? Hoe
bepaal je een correcte prijs? Wil je meer weten over het
bepalen van jouw prijszetting kom dan naar deze
studieavond.

50

15u

Je leert hoe je een prospectiegesprek moet voeren, hoe je
moet inspelen op de klant en hoe je zijn perceptie kan
beïnvloeden.

235

9u

In deze 3 sessies achterhaal je in elk geval op welke
manieren je efficiënt en optimaal aan Social Selling kan
doen. Je leert de juiste doelgroep te bepalen en waar je ze
online kunt vinden. Je werkt aan je online strategie: welke
kanalen wil je gebruiken en hoe formuleer je een
doeltreffende boodschap?
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

19:00u – 22:00 u

OR/BG

18-04-2018
19u – 22u

Social Selling

OR/BG

Verkoopstechnieken: succesvol OR/BG
beëindigen
van
een
verkoopsgesprek

Hasselt

Genk

08-05-2018

15u

235

Overzicht opleidingen bedrijfsbeheer SYNTRA Limburg 1ste semester 2018
Start

Lesdagen

Lesuren

Lesplaats

Omschrijving

9 januari

Dinsdag en donderdag avond,
zaterdag voormiddag

18:45u – 22:15

Hasselt

Eindproef 24 april 2018

17 januari

Dinsdag, woensdag en
donderdag voormiddag

08:45

Genk

19 februari

Maandag, woensdag en
donderdag avond

18:45

Genk

6 maart

Dinsdag en donderdag avond,
zaterdag voormiddag

18:45 – 22:15

Hasselt

Eindproef: 16 juni 2018

12 maart

Maandag, dinsdag en donderdag
18:45 – 22:15
avond

Neerpelt

Eindproef: 30 juni 2018

13 maart

Dinsdag, donderdag en zaterdag
08:45 – 12:15
voormiddag

Hasselt

Eindproef: 30 juni 2018

19 maart

Maandag en woensdag avond,
zaterdag voormiddag

18:45 – 22:15

Tongeren

Eindproef: 23 juni 2018

20 maart

Dinsdag, woensdag en
donderdag voormiddag

08:45

Genk

