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Aan de slag als zelfstandige
Website

www.startersla
bo.be

Aanbod

Oriënterend
Begeleiding

https://www.un
izo.be/starters/
projecten/go4b
usiness

Oriënterend

www.unizo.be/
uwzaakstarten/

Info

www.vdab.be/
werkinzicht/zelf
standige.shtml

Begeleiding

Oriënterend
Begeleiding

VDAB

www.maakwerk
vanjezaak.be/

https://www.vd
ab.be/eigenzaak/uitkeringbehouden

opleiding

Wat doen ze
Hun aanbod bestaat uit vier verschillende soorten van
ondersteuning:
• Workshops om jezelf beter te leren kennen als
ondernemer
• Workshops voor de opzet van jouw eigen
ondernemingsplan.
• Ondersteuning om jouw concrete idee in
werkelijkheid om te zetten
• Ondersteuning voor mensen met een andere etnische
afkomst die dromen van ondernemen
Go4Business is een individueel begeleidingstraject dat bestaat
uit een voorbereiding en een mix van individuele coaching en
workshops. Een Go4Business coach begeleidt je stap voor stap
bij het schrijven van je ondernemings- en financieel plan. Na
afloop van het traject bezit je een gedetailleerd
analyserapport, waarmee je praktisch aan de slag kan om je
onderneming op te richten of verder uit te bouwen tot een
succesvolle onderneming.Infosessie.
Meer praktische/financiële informatie
Wil je graag een eigen zaak opstarten en ben je werkzoekend,
sluit je bedrijf of word je bedreigd door ontslag? Dan kan je bij
dit project terecht voor de nodige opvolging en de nodige
opleidingen.
• Infosessie
• Contact met VDAB consulent
• Intake met startersadviseur van Syntra
• Oriëntering en opleiding
• Begeleiding en voorbereiding van de opstart

Behoud van werkloosheidsuitkering gedurende 12 maanden
om zelfstandige activiteit in bijberoep te starten.
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Wie

Markant
Ondernemer in zicht

Vlaamse Overheid

Website

Aanbod

Wat doen ze

Markant VZW heeft een netwerk van zo’n 25 000
ondernemende vrouwen en biedt hierbij verschillende
activiteiten aan. Met ondernemer in zich(t), een project van
Markant, Unizo en Syntra, proberen ze vrouwen te inspireren
en te begeleiden in het opstarten van een eigen zaak. De helft
Voor
van de deelneemsters start een eigen zaak op. Dit doen ze aan
vrouwen
de hand van:
• Inspiratiecafés (gratis): hier komen onderneemsters
www.markantvz
Oriënterend
spreken en kan je hen ook ontmoeten en vragen
w.be/ondernem
stellen.
erinzicht/
Netwerk
• Verkenningstraject: voor €50 euro kan je een traject
van vier sessies volgen om aan de hand van een
Opleiding
loopbaancoaching in groep te ontdekken of
ondernemen iets voor jou is. In deze sessies ga je op
zoek naar welke competenties jij hebt en hoe je ze
kan inzetten. Wanneer je jouw dromen als
zelfstandige wilt najagen wordt je doorverwezen naar
de juiste instanties.
Zeer uitgebreide informatie, handig gebundeld in een aantal
Info, advies thema’s:
en
• Starten
begeleiding
• Financiering
• Groei en Innovatie
https://www.vla
Uitgebreide
• Overnemen en overlaten
io.be/nl
info
over
• Bedrijfshuisvesting
subsidies en
• In moeilijkheden
financiering
• Internationaal ondernemen
• Klimaat en Energie
• Vergunningen en getuigschriften

Noot: Bied je artistieke prestaties aan dan kan je beroep doen op een Sociaal Bureau voor Kunstenaars
(SBK). Zodra je een opdrachtgever hebt vraag je aan het SBK dat zij het contract opstellen en kan jij als
‘uitzendkracht’ aan het werk. Deze regeling kan ook voor podiumtechnici.
http://www.kunstenloket.be/nl/advies/vergoedingen/sbks
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