PROGRAMMA’S VOOR
STARTERS & ONDERNEMERS
ONDERNEMERSPAKKET
SPECIAAL AANBOD VOOR STARTENDE ONDERNEMERS
INSPIRATIEHUIS
IEDEREEN ONDERNEMEND
Dat is het motto van het Inspiratiehuis
voor Ondernemers. Actief in je leven
staan, je eigen keuzes maken, je eigen
plannen ontwikkelen. Daar draait het
om. Wij ontwikkelen hiervoor unieke
programma’s en activiteiten. Voor
starters, voor ondernemers en ook
voor iedereen die actief in het
werkproces wil staan. Met meer
ondernemerskracht!

Joyce Verheijden Marlies Heeringa
06 150 952 05
06 254 587 23
CONTACT
Inspiratiehuis
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
info@inspiratiehuismaastricht.nl
inspiratiehuismaastricht.nl
UITVOERING EN KOSTEN
De prijs van het ondernemerspakket
bedraagt € 1685,- excl. btw. En is
inclusief de driedaagse Snelkookpan,
het abonnement op de bouwplaats en
maar liefst twee maatwerkgesprekken.
Heb je interesse? Kom altijd praten.
Wellicht zijn er voor jou mogelijkheden
zoals opleidingsvouchers of een
aangepaste betaalregeling. Heb je
interesse in 1 van de onderdelen? De
modulaire opbouw biedt jou die ruimte.
AANMELDEN EN INFORMATIE
Kijk op de website voor actuele
startdata en meld je snel en eenvoudig
aan. inspiratiehuismaastricht.nl

Er zijn uiteenlopende argumenten om voor jezelf te beginnen en … er zijn genoeg
argumenten om het uit je hoofd te zetten. Hoe weet je of jouw dienst of product
kans van slagen heeft en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg
je ervoor dat je onderscheidend bent? Met het volledige ondernemerspakket van
het Inspiratiehuis leg je een solide basis voor jouw bedrijf. Je werkt aan je
vaardigheden. Je leert, ontdekt, maakt kennis en spart met andere ondernemers
en bouwt aan je netwerk. Door de combinatie van activiteiten is dit programma
ook effectief voor ondernemers die al met hun onderneming zijn gestart. De
modulaire opbouw geeft jou bovendien de kans om aan te sluiten bij jouw vraag.
Het ondernemerspakket bestaat uit een combinatie van enkele topprogramma’s
van het Inspiratiehuis, te weten:
ü De 3-daagse Snelkookpan. Je werkt gericht aan je ondernemerskracht, bouwt
aan je business model en krijgt een helder inzicht in je waardepropositie.
ü Een jaarabonnement op de Bouwplaats. Een jaar lang heb je maandelijks de
kans om je te buigen over specifieke vragen en uitdagingen die je tijdens het
ondernemen ervaart. Dit doe je samen met andere ondernemers.
ü Maar liefst 2 Maatwerkgesprekken. Dit zorgt nog meer voor de vertaalslag
van jouw specifiek vraag. Zodat jij kan doen wat jij het liefste doet.
Na deze stevige basis wil je op de hoogte blijven en jezelf blijven ontwikkelen. Kies
uit het ruime aanbod werksessies van de Smederij. Bij sommige vouchers is een
werksessie van de Smederij inbegrepen. Kijk voor meer informatie op de website.
ALLE ESSENTIELE AANDACHTSGEBIEDEN KOMEN AAN BOD
Ondernemerskracht
Ontdek en versterk je persoonlijke kwaliteiten als ondernemer. Waar
ben je sterk in en waar heb je hulp bij nodig.
Inspiratie
Waar krijg je energie van, zodat je het ondernemen volhoudt.
Innoveren en creatief denken en doen horen hierbij.
Waardepropositie
Krijg duidelijk krijg hoe je bedrijf eruit komt te zien. Wat is je product
of dienst, hoe onderscheid je je, wie zijn je klanten.
Presenteren
Het leren vertellen van je verhaal, je pitch. Zonder een helder verhaal
geen klanten.
Ondernemen
Het leren van diverse vaardigheden die je nodig hebt om te
ondernemen: financieel, juridisch, verkoopvaardigheden.
Netwerk
Als ondernemer heb je een breed netwerk nodig dat kan dienen als
klankbord en opties biedt voor samenwerking en kennis delen.

BOUWPLAATS:
SAMEN BOUWEN AAN JE BEDRIJF
BOUW JIJ AAN JE ONDERNEMING?
UITVOERING EN KOSTEN BOUWPLAATS
Deelname aan de bouwplaats is op
basis van een jaarabonnement van
€ 195,- exclusief btw. Bijeenkomsten
vinden 10 keer per jaar plaats op de
woensdagmiddag van 14:00 – 16:00
uur.
Heb je interesse? Je mag altijd een
keer de inspirerende sfeer komen
proeven en meedoen om te kijken of
de bouwplaats bij jou past.

Hoe Inspirerend kan het zijn: elke maand even de tijd nemen om aan je bedrijf te
bouwen. Tijd om je vragen te stellen, om je plannen te toetsen en aan te
scherpen, om nieuwe kennis op te doen en om samen te broeden op nieuwe
ideeën.
de

Elke 3 woensdagmiddag van de maand organiseert het Inspiratiehuis voor
Ondernemers een klankbordmiddag. Ondernemers en starters kunnen elkaar hier
ontmoeten, kennis en kunde uitwisselen, elkaar aanmoedigen, inspireren, samen
creatief aan de slag en meer. Dit alles in een open omgeving waar je ruimte hebt
om jezelf te zijn en om te experimenteren met nieuwe ideeën. Op basis van een
jaarabonnement kan je deel nemen zo vaak als je wilt.

De opzet:
•
Neem je eigen vraag, plan, idee of concept mee en ga ermee aan de slag. Deel
dit met andere aanwezigen en vraag hun om een reactie, om een frisse blik,
een creatieve benadering.
•
Deel ook zelf je kennis, kunde en ervaringen met de andere aanwezigen.
•
Kijk waar je elkaar kunt versterken door samen te werken, door een co-creatie
of bijv. het bundelen van krachten.
•
Dit kan in een grote of kleine groep, dat wat voor jou het best werkt. Als je er
behoefte aan hebt kan je zelfs in je eentje aan de slag.
•
Als blijkt dat er door meerdere deelnemers behoefte is aan specifieke kennis
of kunde kan er voor een volgende bijeenkomst een ondernemer /trainer
worden ingeschakeld die dit onderwerp toelicht.

inspiratiehuismaastricht.nl

Je bent zelf aan zet: je bedrijf laten groeien doe je door jou vragen te delen met
andere en door je kennis in te zetten om anderen verder te helpen. Net dan haal je
het meest uit deze bijeenkomsten. Wij zorgen voor de koffie en thee, de
inspirerende omgeving en voor eventuele materialen.

3-DAAGSE SNELKOOKPAN

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN?
UITVOERING EN KOSTEN 3-daagse SKP
Het programma bestaat uit 24 uren en
heeft een doorlooptijd van 3 weken.
Deelname aan het programma
bedraagt € 990,- exclusief btw.
HEB JE INTERESSE?
Kom altijd praten. Wellicht zijn er
financieringsmogelijkheden
beschikbaar zoals opleidingsvouchers
of een aangepaste betaalregeling.
AANMELDEN EN INFORMATIE
Maak een afspraak met Joyce of
Marlies en bespreek de mogelijkheden.

Heb jij het plan opgepakt om een eigen onderneming te starten? Je loopt dan
vast tegen een aantal vragen aan. Vragen als:
•
Wat komt hier allemaal bij kijken?
•
Met welke wetten en regels krijg ik te maken?
•
Welk product of welke dienst ga ik in de markt zetten?
•
Hoe kom ik aan mijn klanten?
•
Wellicht dat je jezelf ook wel eens de vraag stelt: Zit er wel een
ondernemer in mij?
Het programma van de 3-daagse snelkookpan:
ü Helpt je om inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten als ondernemer,
ü Helder te krijgen hoe je onderneming eruit gaat zien,
ü Leert je enkele vaardigheden op het gebied van verkopen en financiën,
ü Leert je om te innoveren en je te onderscheiden van anderen,
ü Geeft je inzicht hoe je je verhaal kan vertellen,
ü Tijdens de spreekuurcarrousel maak je kennis met ondernemers op het
gebied van financiën, website, sociale media en juridische zaken zodat zij jou
met die specifieke vragen verder kunnen helpen.
De 3 dagen vinden plaats in 3 opeenvolgende weken. Dat geeft jou als deelnemer
de ruimte om tussentijds zaken uit te werken en voor te bereiden. De groepen zijn
klein, 6 tot max 10 deelnemers. Dat zorgt ervoor dat ieders onderneming aan bod
komt. Het maakt daarbij niet uit of je wil starten met een winkel, een adviesbureau
of een atelier alle ondernemersplannen zijn welkom.
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DEELNEMERS AAN HET WOORD:
De snelkookpan staat op hoog vuur: het confronteert, inspireert en motiveert je
ideeën op je pad naar het zelfstandig ondernemerschap – Petra –.
Het programma heeft geholpen om inzichtelijk te krijgen wat ik wil, wat ik kan en
waar ik naartoe wil – Myriam –.
Het programma heeft me anders laten denken over mijn bedrijf. Ik ben daardoor in
beweging gekomen en stap nu op mensen af. De snelkookpan laat je proeven aan
de verschillende elementen. De bouwplaats zorgt voor de verdieping en de
reflectie –Thomas –.

MAATWERK EN SMEDERIJ

MAATWERK: INSPIREREND EN PERSOONLIJK ADVIES
UITVOERING EN KOSTEN MAATWERK
Maatwerk zegt het al, ook de
uitvoering en kosten zijn maatwerk.
We werken doorgaans met
maatwerksessies van 2,5 – 3 uur. De
kosten voor 1 sessie bedragen € 250,exclusief btw.
HEB JE INTERESSE?
Kom altijd praten.
Maak een afspraak met Joyce of
Marlies en bespreek de mogelijkheden.

Tijdens het hele maatwerktraject staat jouw vraag centraal. Het doel is om
ervoor te zorgen dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt om
vervolgstappen te zetten. Je krijgt een klankbord om te kijken hoe je jouw idee
op een goede wijze vorm kan geven. Je hebt iemand nodig met een frisse en
open blik die je op nieuwe ideeën brengt en onverwachte oplossingen aanreikt.
Het is goed om bij jouw vragen stil te staan en de voors en tegens goed af te
wegen voordat de waan van de dag je een bepaalde richting op dringt die achteraf
niet de juiste blijkt. Op ieder keerpunt heb je nieuw inzicht nodig. Dat start met het
hebben van een visie en daar is inspiratie voor nodig. Hiervoor kun je terecht bij
het Inspiratiehuis. Onze aanpak is positief, persoonlijk en praktisch.
We gaan graag samen met jou aan de slag. Onze eerste stap is om te onderzoeken
wat jouw vraag is. Soms lijkt deze heel duidelijk, maar vaak liggen er meerdere
lagen onder. Het is belangrijk om de diepte in te gaan om ook daadwerkelijk naar
een duurzame oplossing te kunnen werken. Vervolgens werken we samen een
stappenplan uit. We maken daarbij gebruik maken van een groot aantal van
verschillende methodieken, zowel op het gebied van coaching, ondernemerschap,
management en bedrijfsvoering. Tevens kunnen we specifieke expertise inzetten,
bijvoorbeeld op het gebied van branding of internationaal zakendoen.
SMEDERIJ: MET ERVAREN ONDERNEMERS HET IJZER SMEDEN ALS HET HEET IS.

UITVOERING EN KOSTEN SMEDERIJ
De werksessies van de smederij vinden
doorgaans plaats op de laatste
woensdag van de maand. De
werksessie vindt plaats van 12:00 uur –
16:00 uur. We starten met een lekkere
lunch. Deelname aan de werksessie
bedraagt € 125,- exclusief btw. Dit is
inclusief lunch.
AANMELDEN EN INFORMATIE
Kijk op de website voor actuele
werksessies en meld je snel en
eenvoudig aan.

inspiratiehuismaastricht.nl

Je bent als ondernemer tevreden over de resultaten van je bedrijf. Je werkt hard
en zit boordevol plannen. Tegelijkertijd wordt je geconfronteerd met
razendsnelle technologische vooruitgang en fikse concurrentie waardoor je je
ontmoedigt kan voelen om zaken die jou en je bedrijf een stap verder brengen
aandacht te geven en aan te pakken. Herken je dit? Smeed dan het ijzer als het
heet is en ga in de leer bij een leermeester van het Inspiratiehuis!
In de Smederij wordt de eeuwenoude meester-gezel methode toegepast: je leert
van een ervaren ondernemer de kneepjes van het vak. Hij draagt zijn kennis aan je
over, reikt je handvatten aan en smeedt je daarmee klaar voor de grote
uitdagingen waar jij dagelijks voor staat. Tijdens de werksessie ga je met
voorbeelden uit de praktijk van jouw eigen bedrijf aan de slag. Door de ogen van
de leermeester kijk je met een frisse blik naar het functioneren van je bedrijf en
jouw rol daarin. Na afloop ga je met een concreet resultaat naar huis. Elke
werksessie start met een lekkere lunch, een goed begin van een vruchtbare
bijeenkomst. Samen eten is aangenaam, je leert de andere deelnemers kennen en
je krijgt de kans om een basis te leggen voor nieuwe, inspiratievolle relaties. We
We werken met kleine groepen met maximaal twaalf deelnemers per werksessie.
Dit staat garant voor interactie tussen de trainer en de deelnemers onderling.
Een greep uit de evaluaties over de ervaringen van eerdere werksessies:
Goed georganiseerd en aansprekende voorbeelden
Juist de interactie werkt erg inspirerend
Praktische ideeën. Nieuwe handvatten voor de toekomst.
In de Smederij brandt het vuur altijd. Kijk op de website voor de actuele
werksessies. www.inspiratiehuismaastricht.nl

