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PARTNER AANBOD FASE METHODIEK OMSCHRIJVING PRIJS € 
Aheart4work Succesvoller zijn als ondernemer 

door je drijfveren bewuster in te 
zetten 
 

BG Individueel  
(6 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 
producten uniek? Hoe ga je dit concreet vorm geven?  
(zie   http://www.aheart4work.com/#!ondernemen-vanuit-je-drijfveren/qwj5g)  
  

350 

BizIdee Ondernemingsplanwedstrijd 
Bizidee 

OR Individueel + 
collectief 

Wedstrijd voor ambitieuze ondernemers met goede ideeën die kunnen leiden tot een reële start-
up. Hebt u een uitmuntend idee of project en wil u dit graag omzetten naar een concreet 
businessplan? Dan is Bizidee precies wat u zoekt. www.bizidee.be  

0 

BRYO (Voka) Korting twv € 500/€ 400/€ 197 
incl BTW op BRYO begeleiding 

OR/BG Individueel + 
collectief 

Bryo (Bright & Young) is het (pre)startersproject van Voka dat toekomstige ondernemers met 
‘goesting’ om een businessidee te ontwikkelen samenbrengt met andere, hen stimuleert en 
begeleidt, en de toegang vergemakkelijkt tot het juiste netwerk, ervaring, financiële middelen en 
businesspartners. 

500/400/ 
197 

BRYO (Voka) Bryo StandUp traject begeleiding 
 

OR Individueel + 
collectief 

Bryo StandUp is een starterproject van Voka 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. 
(3 maanden, 8 à 10 sessies + huiswerk) 
 
 

303 

BSC Vlaanderen Individuele begeleiding bij 
opmaak businessplan 

OR Individueel Begeleiding t.g.v. het samenstellen van het businessplan 100 

BSC Vlaanderen Check-up Businessplan OR Individueel 1) Beoordeling van het commercieel en financieel businessplan door BSC, 2) Bespreking met de 
kandidaat-ondernemer (ca. 30 min.), begeleiding en ondersteuning 

100 

BSC Vlaanderen Expertisegesprek rechtsvorm OR Individueel Advies over welke rechtsvorm het best past in jouw persoonlijke situatie 100 
CVO TI Sint-Jozef Opleiding Bedrijfsbeheer 

Vlaanderen e-learning 
OR Individueel 

online 
(groepsleren 
mogelijk) 

Voor deze opleiding is een attest van VDAB nodig. Werkenden kunnen inschrijven mits betalen 
inschrijvingsgeld - wij aanvaarden opleidingscheques. Zelfstandig ondernemen + eigen 
ondernemingsplan op maat onder begeleiding (inc getuigschrift Bedrijfsbeheer) via e-learning 
(50% of 95%). Intake 1 à 2 keer per week mogelijk, examen 1 keer per maand - het ganse 
schooljaar. Begeleiding op vraag 'ook in de zomervakantie'. 

55 

Destemeer Hoe overtuig ik klanten om voor 
mij te  kiezen? 
(Edegem) 

BG Groepsleren Tijdens deze workshop leren ondernemers technieken hoe zij kunnen ontdekken of de prospect 
behoefte heeft aan hun product of dienst en vervolgens hoe ze hun prospect daarvan kunnen 
overtuigen. (3u) 
 

150 

De Punt  Basisvorming Sociaal 
Ondernemen  
(o.a. Brussel, Antwerpen) 

BG Groepsessies 
(Min. 36 uur) 

Je vertrekt van jouw eigen sociaal ondernemingsidee. Je laat je in beperkt gezelschap inspireren 
door tal van workshops. Je laat je tussentijds coachen om ons idee te verrijken en te verfijnen. Je 

220 
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presenteert je uitgewerkt sociaal ondernemingsconcept voor een jury van sociale ondernemers en 
ondersteuners en krijgt tips, contacten en feedback. 

GTB Begeleiding Z2O OR Individueel + 
collectief 

Zelfstandig en zelfsturend ondernemen voor personen met een arbeidsbeperking 0 

Impulskrediet Advies en begeleiding bij 
Impulskrediet 

OR/BG Individueel Individuele intensieve begeleiding voor mensen met een project om  zelfstandige te worden  - 
hulp bij het opmaken van een businessplan, financieringsplan en marketingplan enz. vanaf de 
kredietaanvraag tot 2 jaar na het bekomen v/h desbetreffende krediet. Kredietverstrekking aan 
startende en gevestigde zelfstandigen (ook in bijberoep), welke niet bij de reguliere banken 
terecht kunnen. 

0 

Integraal Start 50+ 
www.starten50plus.be  
 (27/11, 29/11, 4/12, 06/12 
Aanvang telkens 13u30 – Einde voorzien 
ca. 16u30 te SYNTRA Berchem ) 

OR/BG Groepsleren Vierdelige opleidingsreeks 'Starten met eigen zaak na je vijftigste': Sessie 1: Hoe start ik als 
zelfstandige? Sessie 2: Optimalisatie van mijn sociale zekerheid. Sessie 3: 
Ondernemerscompetenties. Sessie 4: Ondersteunings-, begeleidings- en 
financieringsmogelijkheden bij mijn opstart als zelfstandige 50+ 

0 

Integraal Start 50+ coaching (Zenitor) 
www.starten50plus.be  
 

BG Individueel Individuele (oriënterende) coachsessies waarbij de kandidaat startende 50-plusser persoonlijk 
begeleid wordt met aandacht voor eigen sterktes en zwaktes , belangrijkste stappen naar 
ondernemerschap, competentiescreening,... (8u) 

133 

Kunstenloket Adviesverlening Kunstenloket: 
check-up en projectbegeleiding 

OR/BG Individueel Een overleg (check-up gesprek) met een zakelijk expert waarbij de zakelijke balans van een 
creatieve activiteit wordt opgemaakt ( http://www.kunstenloket.be/nl/node/6450)  

0 

microStart Aanvraag microkrediet, coaching 
en begeleiding bij opstarten 
zelfstandige activiteit 

OR/BG Individueel Individuele begeleiding (administratie, boekhouding, leefbaarheidsstudie etc.) voor en na de 
aanvraag van een microkrediet van 500 tot max. 15.000 euro voor de opstart van een zelfstandige 
activiteit. 

0 

microStart Consultatie projectmontage OR/BG Individueel In een individuele afspraak van 1 uur overloopt een expert uw ondernemers- of financieel plan. 0 
microStart Kickstart OR/BG Groepsleren Collectieve intensieve begeleiding voor mensen met een project om als zelfstandige te worden - 

Uitwerken van het project, opstellen van een stappenplan 
0 

microStart Voorbereiden examen 
bedrijfsbeheer 

OR/BG Groepsleren Deze cursus overloopt alle kennis die je nodig hebt om het examen bedrijfsbeheer van het 
Agentschap Ondernemen te slagen. https://microstart.be/nl/onze-diensten 

0 

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

OR Individueel 
(40u – home 
learning) 

9 video’s en het Business Model Canvas helpen je om je project te structureren aan de hand van 
drie concrete voorbeelden. https://microstart.be/nl/e-learning 
 

0 

Securex Boost2succes: quickscan en 
advies op maat  

BG Individueel Boost2Success (Atradius, NSZ, Multiple Choice, Securex, BNP Paribas Fortis, KVABB, Angel.me) 
stimuleert ondernemerschap in Vlaanderen. Iedere ondernemer kan bij ons team terecht voor een 
gratis screening van zijn/haar bedrijf via onze quickscan. Daarnaast kan u gratis uitgebreid advies 
en begeleiding bekomen met als doel uw onderneming sterker te maken. (1u-3u) 
www.boost2succes.be 
 

0 

http://www.starten50plus.be/
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Securex Boost2succes: Coaching en 
begeleiding 

BG Individueel Boost2Success (Atradius, NSZ, Multiple Choice, Securex, BNP Paribas Fortis, KVABB, Angel.me) 
stimuleert ondernemerschap in Vlaanderen. Indien een advies op maat niet voldoende blijkt te 
zijn, kan er tijdens coachingsessie nog dieper ingezoomd worden op bepaalde thema's. (8u) 
 

500 

Starterslabo Infosessie Starterslabo OR Groepsleren Voor werkzoekenden met een businessidee.  Voorwaarden: kleinschalige projecten bij aanvang, 
weinig investeringen, geen handelshuur, geen bouwactiviteiten 

0 

 Starterslabo Labo traject Antwerpen/Leuven OR Groepsleren 
(18 mnd) 

Je hebt een ondernemersdroom en een concreet idee? Bij Starterslabo helpen we jou om dit idee 
te verfijnen en te komen tot een doordacht, doorleefd en gedragen ondernemingsplan. 

0 

Starterslabo OC², ontwikkel uw 
ondernemerstalenten – 
Antwerpen/Vlaams Brabant  

OR/BG Groepsleren OC² Een boost in jouw persoonlijke groei als ondernemer door ontwikkeling van jouw 
ondernemerstalenten 

250 

Starterslabo Start! Antwerpen/Leuven OR/BG Groepsleren + 
individueel 

Je bouwt interactief en collectief met andere ondernemers aan 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. 

150 

Stebo Allochtone zelfstandige 
ondernemers, AZO! Limburg, Vl-
Brabant en Antwerpen 

OR/BG Individueel  Individuele begeleiding volgens nood en opstart van eigen zaak voor etnisch ondernemen. 
Minimum 3 sessies 

0 

Stebo en Gusto Allochtone zelfstandige 
ondernemers, AZO! - Informatie 
algemeen 

OR Individueel Basisinformatie voor starters maar specifiek toegespitst op inburgeraars, allochtonen 0 

SYNTRA AB Opleiding bedrijfsbeheer SYNTRA 
AB  
SUMMERSCHOOL 07/08/2017  

OR Groepsleren Opmaak haalbaarheidsstudie voor eigen zaak (incl. attest bedrijfsbeheer) 
 

265 

SYNTRA AB E – bedrijfsbeheer 
(Berchem: 28/09/2017;  
Leuven: 09/01/2018) 

OR Individueel +  
7 coaching 
sessies 

In deze online opleiding laten we je niet aan je lot over. De opleiding e-bedrijfsbeheer combineert 
online leren met doelgerichte coaching sessies. Je studeert op je eigen tempo de vier modules uit 
de e-cursus in en je vult daarna de online haalbaarheidsstudie in. Er is ook online begeleiding van 
de docenten. Tijdens deze begeleiding is er ruimte voor het stellen van vragen. 

300 

SYNTRA AB Eenmanszaak of vennootschap 
(30/11/2017 Berchem) 

OR/BG Groepsleren Tijdens deze kortlopende cursus verneem je een reeks praktische tips waarmee je als zelfstandig 
ondernemer je belastingaangifte fiscaal kan optimaliseren. Wie goed geïnformeerd is, kan immers 
op fiscaal vlak veel profijt doen. Deze 5 avonden zijn bij uitstek praktijkgericht omdat ze vertrekken 
vanuit de concrete situatie van de starter-zelfstandig ondernemer. Uiteraard kan je hier ook al je 
vragen kwijt omtrent fiscaliteit. 4sessies  

302 

SYNTRA AB Efficiënt netwerken 
(14/11/2017 Berchem) 

BG Groepsleren In deze praktische en interactieve workshop krijg je inzicht in de waarde en kracht van netwerken  
2 sessies  

278 



Menukaart Maak werk van je zaak  
 

4 
 

  

SYNTRA AB E-marketing 
(Berchem: 22/05/2017; 09/02/2018; 
18/05/2018) 
 

BG Groepsleren Aan het einde van deze cursus zal je in staat zijn je eigen en andere sites te analyseren en kan je 
een marketingstrategie uitbouwen waarmee je een sterke plaats in het online marktlandschap 
inneemt. 2 sessies  

272 

SYNTRA AB Facebook marketing 
(Berchem: SUMMERSCHOOL 
10/08/2017; 16/11/2017; 18/02/2018; 
22/03/2018  
Leuven: 07/12/2017; 17/05/2018) 

BG Groepsleren Facebook is het sociale kanaal met het meest aantal gebruikers in ons land. Maar hoe kan je hier 
efficiënt gebruik van maken voor communicatie- en marketingdoeleinden? En waarmee moet je 
rekening houden? 2 sessies  

272 

SYNTRA AB Het ABC van fiscaal aftrekbare 
kosten 
(Berchem: 16/11/2017; 26/04/2018 
Leuven: 20/01/2018)) 

OR/BG Groepsleren Het is belangrijk in detail op de hoogte te zijn welke beroepskosten fiscaal al dan niet aftrekbaar 
zijn, welke slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden dit alles geldt. Wie 
daarvan perfect ingelicht is, kan optimaliseren en zijn fiscaal voordeel vergroten. Deze sessies 
geven op duidelijke en praktijkgerichte wijze een volledige en actuele stand van zaken adhv 
voorbeelden. 4 sessies  

302 

SYNTRA AB Klant-en doelgericht 
communiceren 
(Berchem: 25/01/2018;  
Leuven: 26/04/2018) 

BG Groepsleren In de opleiding gaan we op zoek naar de basis vaardigheden en attitudes voor klantgerichtheid.  
2 sessies 

212 

SYNTRA AB Meepraten met de boekhouder 
(Berchem: 01/06/2017; 11/10/2017; 
19/04/2018 
Leuven: 23/11/2017; 17/05/2018) 
 

BG Groepsleren Deze lessenreeks geeft je in de eerste plaats een overzicht van vaktermen en begrippen die een 
boekhouder gebruikt. In een praktisch overzicht leer je welke rapporteringen de boekhouding je 
levert. 4 sessie  

302 

SYNTRA AB Correct omgaan met social media 
(Mechelen: 16/10/2017; 23/05/2018 
Berchem: 09/11/2017; 22/02/2018; 
07/05/2018 
Leuven: 14/12/2017; 15/03/2018) 

BG Groepsleren Social media zoals Facebook, LinkedIn enTwitter, zijn dan ook hot. Er liggen hier heel wat 
mogelijkheden voor het rapen, ook voor commerciële toepassingen. 2 sessies 

218 

SYNTRA AB Telefonische prospectie 
(Berchem: 24/01/2018) 

BG Groepsleren Prospecteren is de dag van vandaag een absolute must om nieuwe klanten te winnen en te zorgen 
voor de continuïteit van het bedrijf. 2 sessies 

224 

SYNTRA AB Uitblinken in klantgerichtheid 
(Berchem:, 07/12/2017; 17/05/2018) 

BG Groepsleren In deze opleiding gaan we op zoek naar de basis vaardigheden en attitudes voor klantgerichtheid: 
positieve ingesteldheid en communicatie, personaliseren, op een correcte manier slecht nieuws 
brengen, een correcte assertieve houding aannemen t.a.v. interne en externe collega’s. 2 sessies 

224 

SYNTRA AB Klantgerichtheid in de praktijk 
(Leuven: 14/11/2017) 

BG Groepsleren Klant is koning, en die willen we maximaal tevreden houden. Met de juiste 
communicatietechnieken leren we de behoeftes van de klant in kaart te brengen en hier zo goed 
mogelijk op in te spelen. 2 sessies 

196 

SYNTRA AB Wat mag ik verwachten bij een 
goede boekhouder 
(Berchem: 07/12/2018) 

OR/BG Groepsleren Wat doet de boekhouder en wat doet de ondernemer? Welke tarieven zijn gangbaar? Tijdens 
deze sessie krijgt u een objectief inzicht in de mogelijkheden van samenwerking met een 
boekhouder.1 sessie 

121 
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SYNTRA AB Website positioneren in Google 
(Mechelen: 02/10/2017; 16/05/2018 
Berchem: 19/10/2017; 01/02/2018; 
16/04/2018 
Leuven: 04/12/2017; 01/03/2018) 
 

BG Groepsleren Met ruim 300 miljoen bezoekers per dag is de zoekmotor Google een sterke generator van 
prospecten voor je website. 2 sessies 

218 

Unizo Infosessie Starten als zelfstandig 
ondernemer 
http://www.unizo.be/activiteiten 
 

OR Groepsleren Belangrijkste bijeenkomst in Vlaanderen voor iedereen met ondernemerszin die op zoek is naar 
nieuwe businessopportuniteiten en/of succesvol wil starten met een eigen zaak. Info over hoofd-
of bijberoep, sociale zekerheid, juridische vorm, verzekering, boekhouding, financiering, BTW en 
steunmaatregelen,... 

0 

Unizo Infosessie werkzoekenden met 
ondernemersambities 
http://www.unizo.be/activiteiten 
 

OR Groepsleren Relevante infosessie voor iedere werkzoekende die wenst op te starten als ondernemer. Inhoud: 
starten vanuit een werkzoekend statuut, RVA, werkhervattingstoeslag, C45E, Plan Jonge 
Zelfstandigen, startlening en andere steunmaatregelen, begeleiding voor werkzoekenden. 

0 

Unizo Startlening+ aanvragen?! 
Antwerpen/Vlaams 
Brabant/Kempen  

OR Groepsleren Schrijf je in voor deze gratis infosessie en kom alles te weten over de Startlening+. Wij helpen je 
graag verder met de indiening van je dossier! 
De Startlening+ is een product van het Participatiefonds Vlaanderen (maakt deel uit van de PMV 
groep) en heeft als doel om (kandidaat)ondernemers te stimuleren naar ondernemerschap. 

0 

Unizo Workshop Business Model Canvas 
– Leuven 

OR Groepsleren Leer kennismaken met een eenvoudig 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.  

50 

Unizo Business model canvas - 
individueel gesprek  
Antwerpen/Kempen 

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

85 

Unizo Begeleidingstraject Go4Business – 
Antwerpen/Kempen/Leuven 

OR Individueel + 
collectief 

Begeleiding in de opmaak van je eigen businessplan aan de hand van individuele gesprekken met 
een adviseur en collectieve workshops. Na ontvangst van je businessplan geeft de adviseur je 
gespecialiseerd haarlbaarheidsadvies mee.  

150 

Unizo GO4Finance - Vergroot je 
financiële kennis en overtuig zo je 
bank en investeerders 
 

OR Individueel Wil je jouw kansen bij de bank of investeerder vergroten? Of heb je eerder nood aan een bredere 
financiële kennis? Unizo helpt je te kijken door de juiste financiël bril. We analyseren je cijfers, we 
geven inzicht in de financieringsbehoefte en gaan op zoek naar de ideale mix van 
financieringsvormen.  Op die manier babbel je ook beter mee met je boekhouder en bank. 
 

242 

Unizo Expertisegesprek 'Klaar voor je 
start' basis/vervolg 
(Antwerpen/Leuven/Kempen) 

BG Individueel Gespecialiseerd individueel advies op maat. (mogelijk onderwerpen: diepgaandere info rond 
startersformaliteiten en sociale zekerheid, juridische vormen, vennootschappen, financieel plan, 
milieu & energie, intellectuele eigendom, huur, handelspraktijken, contracten & geschillen, 
debiteurenbeheer, personeel, ruimtelijke ordening,…) 

85 

Unizo/De 
Gouden Gids 

http://www.digitaldays.be/ OR/BG online Informatie en tips over online aanwezigheid van KMO’s 0 

http://www.unizo.be/activiteiten
http://www.unizo.be/activiteiten
http://www.digitaldays.be/
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Unizo inspiratiecafés OR/BG Groepsessies Tijdens een eerste deel gaan ambitieuze 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.  (komt online: 
http://www.unizo.be/starters/projecten/inspiratiecafe-gezocht-prestarters-met-
goesting#inspiratiecafe-activiteiten 
 

0 

Vandaag is 
anders 

Zet je zaak met stip op de kaart OR/BG Individueel  
(6 uur) 

Voor iedereen die nog wat zoekende is naar het juiste concept voor z'n onderneming. Hoe kan ik 
me onderscheiden van de concurrentie? En hoe speel ik best in op de noden van mijn doelgroep? 
Dit wordt duidelijk in een workshop en twee individuele gesprekken(6 uur)  
www.vandaagisanders.be 

363 

Zenito SVF Opstellen stappenplan 
(StartersGPS) en opvolging 
uitvoering  

BG Individueel Online ondersteunde interactieve checklist voor startende ondernemers. 0 

Zenitor Individuele coaching voor 
kandidaat startende zelfstandige 
ondernemers 
 

BG Individueel Het coaching programma speelt in op volgende thema's: sterkte zwakte analyse van de 
ondernemer, in kaart brengen van het competentieprofiel, persoonlijk actieplan om het starten 
van een zaak te bevorderen, het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele 
bekwaamheid. (8u) 

133 

Zenitor Smart@Business 
(www.smartatbusiness.be)  

OR/BG individueel  Maandelijkse interactieve live webinar, van ondernemers voor ondernemers, telkens over één van 
de 9 sleutelprocessen van het businessmodel Canvas, mogelijkheid tot quickscans over het 
behandelde thema en het boeken van een coach, online registratie vooraf is vereist, na registratie 
word je per mail voor de interactieve webinar uitgenodigd. Na de live-uitzending zijn de webinar 
nadien onbeperkt te bekijken. Alles vind je op www.smartatbusiness.be .    

0 

http://www.unizo.be/starters/projecten/inspiratiecafe-gezocht-prestarters-met-goesting#inspiratiecafe-activiteiten
http://www.unizo.be/starters/projecten/inspiratiecafe-gezocht-prestarters-met-goesting#inspiratiecafe-activiteiten
http://www.vandaagisanders.be/

