
 

 

 

Zelfstandig ondernemen, hoe doe ik dat? 
 

Een totaal opleiding met workshops, coaching en begeleiding 
 naar succesvol ondernemen voor startende ondernemers  

en reeds actieve ondernemers die willen bijsturen 

 
U bent van plan om als ondernemer uw loopbaan te vervolgen en wilt weten wat daar 
allemaal bij komt kijken of u bent ondernemer en wilt een frisse kijk op uw manier van 
ondernemen, dan bieden wij u de helpende hand op dit gebied in de vorm van een 
opleiding die bestaat uit praktische workshops, coaching en begeleiding. 
 
Momenteel verliezen veel mensen na jaren hun baan en denken er over om voor zichzelf te beginnen. 
Soms is dit het gevolg van een arbeidsbeperking en moet u de bakens verzetten en is voor u zelf 
beginnen een passend alternatief. Maar hoe doet u dat, welke stappen moet u hiervoor ondernemen? 
En hoe gaat een (eventuele) uitkerende instantie hiermee om? Hoe stel ik een ondernemingsplan op 
of hoe krijg ik mijn ondernemingsplan aangepast aan mijn nieuwe ideeën? Kortom veel vragen waar u 
niet altijd zelf uitkomt. De bovengenoemde opleiding inclusief coaching en begeleiding biedt hierin 
uitkomst. Door de modulaire opbouw kunt U in overleg met ons op basis van de aanwezige behoeften 
uw pakket samenstellen. 
 
Voorafgaande aan de training verzorgen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek en vindt er een 
assessment plaats. Hiermee toetsen wij de aanwezigheid van een aantal bij ondernemen noodzakelijk 
geachte competenties. Het assessment word afgenomen door een gecertificeerd assessor en is 
opgesteld in samenwerking met een gediplomeerd psychologe op basis van bestaande competentie 
testen. De uitslag hiervan bepaald of doorgaan in de richting van zelfstandig ondernemen voor u als 
persoon zin heeft en biedt daarnaast inzicht in het coachen van u als potentiële ondernemer. 
 
Uitgangspunt van de opleiding is dat u binnen 3-4 maanden na aanvang van de opleiding beschikt 
over een door derden geaccordeerd ondernemingsplan. Dit plan helpt u o.a. inzicht te krijgen in uw 
financieringsbehoefte, de voor uw bedrijf benodigde huisvesting, uw kostenbegroting bij de start en uw 
marketinginstrumenten. Daarnaast bent u in staat om hiermee externe financiering aan te vragen.  
 
De workshops zorgen voor verdieping van uw kennis op deze gebieden en ondersteunen u bij het 
maken van keuzes. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het creëren van verkoopkansen, het 
inspelen op de mogelijkheden van de door u te bewerken markt en het gebruik maken van uw eigen 
persoonlijkheid als instrument in uw ondernemerschap. Ook het gebruiken van “netwerken” komt aan 
de orde. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep en uniek in Limburg. 
 
Omdat het tijdens de opleiding gaat om het zaaien en - net als in de natuur - het oogsten pas later 
plaats vindt, bieden wij in het kader van nazorg, gedurende 12 maanden na de start van de 
onderneming, u begeleiding en coaching aan in de vorm van maandelijkse gesprekken over de 
voortgang in het ondernemen. 
 
Hoeveel tijd vraagt dit van mij? 
Als (startende) ondernemer moet u weten dat dit proces altijd doorgaat, u bent namelijk nooit klaar 
met ondernemen, dus is bovengenoemde vraag niet echt relevant. 
 
Om u echter toch inzicht te geven in de te investeren tijd in de opstartfase het volgende: 
De opleiding vindt in principe overdag plaats, maar kan in overleg op andere tijdstippen gegeven 
worden. Elke trainingsdag bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. 
De overige door u uit te voeren activiteiten in het kader van de opleiding en het opstellen van het 
ondernemingsplan bedragen gedurende de week ca.6 uur. 
 
 
 
 



 

 

 
Inhoud van de workshops:  
 

Introductiedag: 

Introductie van de workshops, de begeleiding en coach(es) en dagdeel 1 van de workshop PHU 
(persoonlijk houding en uitstraling) 
 

Boekhouden, BTW, Belastingen en Verzekeringen:  
Op dagdeel 2 maken we kennis met boekhouden in het algemeen en welke onderdelen hiervan zou ik 
als ondernemer zelf kunnen uitvoeren. Alles over BTW ontvangen en betalen, ook in het buitenland. 
Uitreiken van thuiswerk in de vorm van een casus boekhouding. 
Daarnaast alles over wettelijk noodzakelijke en wenselijke verzekeringen voor U als ondernemer 
 

Op dagdeel 3 evalueren wij de eerste dag en bespreken we de casus boekhouding. Verder komt aan 
de orde ondernemen en de belastingdienst, wat kan en mag wel als aftrekpost gelden en wat niet. 
Welke belastingvrijstellingen zijn er voor de (startende) ondernemer? Ruimte voor specifieke vragen 
over uw eigen onderneming. 
 

Marketing en marktonderzoek: 

Aan de hand van de zes P’s wordt er samen met u gekeken naar uw marketing behoeften en 
marketinginstrumentarium. U leert op dagdeel 4 hoe u marktonderzoek kunt uitvoeren voor de door u 
geleverde producten of diensten. Inclusief werkopdrachten gericht op uw eigen onderneming. 
 

Persoonlijke Houding en Uitstraling 

Persoonlijke effectiviteit in relatie tot het ondernemen. Wat hoort bij mij als persoon en past dit in het 
maatschappelijk beeld van de door mij te runnen onderneming. In hoe verre ben ik bereid om mij aan 
te passen? Dit bekijken we op dagdeel 5 en 6. 
 

Timemanagement: 
Ondernemen en het managen van tijd lijkt al op voorhand in conflict met elkaar. Hoe kunt u hier het beste 
mee omgaan? Hoe stelt u prioriteiten en wat doet u met uw drang naar perfectie? Dit zien we op dagdeel 7 

   
Kosten: 
Totaalprijs van deze opleiding (bij afname in een keer) (Prijzen zijn excl. 19% BTW) 
 

€ 3.250,00 

Onder te verdelen in: 

Kennismakinggesprek  
 

 
gratis 

Ondernemersassessment:  
Kosten worden in mindering gebracht als cliënt de traject stappen volledig gaat doorlopen 
 

€   250,00 

Coaching/begeleiding bij het opstellen van het ondernemingsplan:  
Coaching/ondersteuning bij het opstellen van het ondernemingsplan en toetsing door derden 
 

€   995,00 

Workshops ondernemen: 
De totaal kosten van deze modulaire workshops, die als geheel onderdeel uitmaken van 
de opleiding, bedragen €1250,00. incl. materialen en studieboek.  
 

€ 1.250,00 

Coaching en begeleiding na de start van de onderneming (12 maanden): 

Gedurende 12 maanden na de start van de onderneming wordt de cliënt begeleid door 
de coach tijdens maandelijkse gesprekken over de gang van zaken, getoetst aan het 
ondernemingsplan. Tevens is er vrij telefonisch en mailcontact met de coach mogelijk. 
 

€ 1.195,00 

Opties:  Begeleiding/coaching bij externe financiering of huisvesting 
 

€   450,00 

  
Nadere informatie  
Heeft u interesse, maar is dit niet de cursus die u zoekt? Bekijk onze andere mogelijkheden op 
www.OKE4U.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 
info@oke4u.nl.  Bellen mag ook: 06-83776166. 
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