MENUKAART Maak werk van je zaak – SYNTRA AB

Infosessies algemeen
‘Werkzoekenden met
ondernemersambities’ (Online
webinar, Unizo)
Starten als zelfstandig
ondernemer (Unizo)

Inspiratiecafés
(Unizo)
Xerius Drive (Xerius)
www.xerius.be/nlbe/zelfstandig-worden/drive

Infosessie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten:
hoe start ik vanuit een werkzoekend statuut, RVA, attest C45E,
Startlening, andere steunmaatregelen, begeleiding voor
werkzoekenden,…
Deze UNIZO infosessie leidt je van A tot Z door een opstartparcours,
van startvoorwaarden, juridische vormen, subsidies en
steunmaatregelen, tot sociaal statuut, boekhouding en btw.
Daarnaast geeft de UNIZO startersadviseur je specifieke tips mee
voor een sterke start en hoe je aan een ondernemingsplan begint.
Tijdens een eerste deel gaan ondernemers uit verschillende
sectoren in panelgesprek met elkaar, daarna wordt in kleine
groepen nagepraat over ondernemen en kunnen (pre)starters al hun
vragen stellen.
Dit online platform biedt je de mogelijkheid om je projectidee
helemaal uit te werken. Je krijgt meer info over de verschillende
stappen die je dient te doorlopen voor, tijdens en na je opstart.

€0

3 uur

€25

3 uur

€0

3 uur

€0

Divers

A. Begeleidingstrajecten & advies op maat
LABO traject(Starterslabo)
9/9 Turnhout
10/9 Leuven
19/09 Mechelen
26/9 Antwerpen

Stap voor stap begeleiding in sterke uitbouw van je eigen zaak
en je persoonlijke groei - inclusief het opmaken van een
onderbouwd ondernemersplan – en met mogelijkheid tot
opbouw startkapitaal

Tijdens deze workshopreeks worden je
OC² (Starterslabo)
ondernemerschapscompetenties en –talenten verder
https://www.starterslabo.be/oc2/agenda/
ontwikkeld.

€ 0

18 maanden

€ 250

4 sessies
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Persoonlijk leiderschap in actie –
van denken naar daadkrachtig doen
(InsideUp)

Gespecialiseerd individueel advies op maat (mogelijk
onderwerpen: startersformaliteiten en sociale zekerheid,
juridische vormen, vennootschappen, financieel plan,
intellectuele eigendom, huur, contracten & geschillen,
personeel,…)
Reeds gestarte ondernemers met groeipotentieel worden
samengebracht met anderen. Je wordt gestimuleerd en begeleid
en de toegang tot het juiste netwerk, ervaring, financiële
middelen en businesspartners wordt vergemakkelijkt. (kortingen
mogelijk: 400€, 197€)
Deze workshop leert je een ondernemersmentaliteit aan te
nemen, waardoor je een succesvolle zaak kan combineren met
tijd voor jezelf.

Persoonlijk leiderschap in actie –
van denken naar daadkrachtig doen
(online) (InsideUp)

Deze online workshop leert je een ondernemersmentaliteit aan
te nemen, waardoor je een succesvolle zaak kan combineren
met tijd voor jezelf.

€ 245

8 uur

Succesvoller zijn als ondernemer
door je drijfveren bewuster in te
zetten (Aheart4work)

In deze workshop schep je een duidelijk beeld van waarvoor jij
en je zaak staan. Wat drijft jou om je zaak uit te bouwen? Wat
maakt je zaak uniek? En hoe ga je dit concreet vorm geven?

€ 350

Collectief(13u)
of individueel
(6u)

Persoonlijk leiderschap in actie Perfectionisme ombuigen naar
optimalisme (Inside Up)

Na deze 2-daagse workshop weet je hoe je je perfectionisme
stap voor stap los kunt laten en hoe je faalangst overwint.

€ 425

16 uur

Boost2Success: Coaching (Securex
en partners)

Tijdens deze intensieve begeleiding wordt er dieper ingegaan op
je vragen rond financiële zaken, sales en marketing, groei en
ontwikkeling van de ondernemer en de organisatie van je
onderneming.

€ 500

8 uur

Expertisegesprek 'Klaar voor je
start' (Unizo)
BRYO StartUp (Voka)
http://www.bryo.be/
Antwerpen 27/09
Leuven 11 + 12/10/2019 en 02/2020

€85

1 uur

€ 500 (excl.
Btw)

12 maanden

€ 215

8 uur
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Informatie en advies
(Voka)
Opstellen StartersGPS en opvolging
bij uitvoering (Zenitor)
Persoonlijk leiderschap in actie –
Met zelfvertrouwen aan de slag
(InsideUp)
Talent om te ondernemen
(Vuurvlieg)
Talentenanalyse (Vuurvlieg)
Vierdaags business seminar
(Antonio Swerts)
Start with why (Johanna van Luz
Values)

Je kan tijdens een individueel gesprek terecht bij de ervaren
starterscoaches en financiële experten van Voka voor informatie
en advies. Waar nodig maken zij gebruik van de contacten in hun
netwerk op je verder te helpen.
StartersGPS is een interactieve en online checklist voor
startende ondernemers.
Tijdens online workshops wordt er gewerkt aan je
zelfvertrouwen.

€0

Divers

€0

1 uur

€ 195

6 uur

In deze workshop verwerf je inzicht in je eigen talenten en leert
hoe je die het best kan inzetten om je volledige potentieel te
benutten.
Tijdens een individueel gesprek krijg je meer inzicht in je eigen
talenten en leer je hoe je deze het best inzet.
Deelnemers helderheid verschaffen over wat ze precies willen.
Wat hun drijfveren zijn en hoe ze zichzelf in de markt kunnen
plaatsen.
Collectieve workshop: Wat is jouw missie, visie? Waar wil je
naartoe met jouw bedrijf en wat zijn jouw kernwaarden?
Als starter kom je deze vragen hoe dan ook tegen. Het gaat over
de ‘Why?’ van jouw organisatie. Als je weet waarvoor je staat
maak je makkelijker keuzes, wordt jouw verhaal helder vertellen
eenvoudiger, trek je de juiste klanten en leveranciers aan en nog
zoveel meer.

€ 78

3,5 uur

€ 200

2 uur

€ 350

4 dagen

€120

3 uur

B. Ondernemingsplan en Bedrijfsbeheer
Businessplan en haalbaarheidsstudie
Workshop Business Model
Canvas (Unizo
Antwerpen/Kempen)

Via deze workshop leer je een business model bouwen rond je product
of dienst. In groep ga je aan de slag met doe-opdrachten om meer
inzicht te krijgen in de fundamenten van je ondernemersplan.

€ 40

3 uur
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Van idee naar realiteit
(Cultuurloket)

Aan de slag gaan om jouw idee om te zetten in kleinere stappen,
zodat ze ook werkelijkheid kunnen worden. Het opmaken van een
businessplan en ondernemingsplan.

€25

3 uur

Expertisegesprek
Businessplan (Unizo)

Gespecialiseerd advies over je businessplan (ongeacht of je dit reeds
opmaakte of niet).

€ 85

1 uur

GO4Business (Unizo)

Via individuele gesprekken en workshops toets je de haalbaarheid van
je ondernemersidee. Na het traject heb je een gedetailleerd
businessplan in handen.
Hoe schrijf ik een business plan? En als ik het heb geschreven, is het
plan dan voldoende onderbouwd? Een ervaren adviseur licht toe
welke tools je kan gebruiken en geeft feedback op het geschreven
plan.
Tijdens deze workshopreeks ga je samen met andere starters aan de
slag met de verdere uitwerking van je zaak en het onderzoeken van
de haalbaarheid.
Een startersadviseur van BSC Vlaanderen beoordeelt je commercieel
en financieel plan en, bespreekt dit met jou en biedt je begeleiding
en ondersteuning.
Je wordt individueel begeleid bij het opstellen van je businessplan.

€ 150

+- 4 maanden

€ 300

2,5 uur

€ 250

5 weken

€ 120

Divers

€ 120

2 uur

Tijdens 5 workshops bouw je interactief en collectief aan je
businessplan. Nadien volgt het advies van een ondernemerscoach,
tijdens een individueel gesprek. Bij een lage inschatting van de
haalbaarheid is opvolging en bijsturing mogelijk.
9 video’s en het Business Model Canvas helpen je om je project te
structureren aan de hand van drie concrete voorbeelden.

€ 150

2 gesprekken
+ 5 workshops

€0

40 uur

Opmaak van een Business
Plan (Unizo)

Mono Masterclass (Mono)

Check-up Businessplan
(BSC Vlaanderen)
Individuele begeleiding bij
opmaak businessplan
(BSC Vlaanderen)
Start! (Starterslabo)
08/08 (Antwerpen)
13/09 (Leuven)
10/10 (Mechelen)
E-learning: bouw je
ondernemersplan op in 9
stappen (NL/FR/Arabisch)
(microStart)
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BRYO StandUp traject
begeleiding (Voka)
17/07 Summerboothcamp Ant.
22/10 Antwerpen
25/09 Leuven
16/01 + 25/04/ 2020 Leuven
Ondernemingsplanwedstrijd
(BizIdee)

Binnen dit traject word je begeleid van idee naar een uitgekiend
businessplan: de ideeën worden verfijnd en er wordt gewerkt aan het
business model en het financieel plan.

€ 303

3 maanden

Via de website van Bizidee kan je je ondernemingsplan indienen. Na
een screening door de jury, krijg je feedback op je plan en kan je als
laureaat uitgenodigd worden om te komen pitchen. De beste plannen
winnen startkapitaal, begeleiding en een media-campagne.

€0

variabel

Deze opleiding levert je een attest bedrijfsbeheer en een uitgewerkte
haalbaarheidsstudie op.

€ 265

136 uur

In deze opleiding combineer je online leren met 7 doelgerichte
coaching sessies. Je studeert op eigen tempo de 4 modules en vult
online de haalbaarheidsstudie in. Er is ook online begeleiding van
docenten mogelijkheden.
In deze opleiding behaal je het attest bedrijfsbeheer via e-learning.
Intakemomenten: 1 à 2 keer per week, examenmoment: 1 keer per
maand.

€ 300

7 sessies

€ 55
€ 103

1à6
maanden

De cursus omvat alles wat nodig is om het vroegere diploma
bedrijfsbeheer te behalen: administratie en wettelijke verplichtingen
bij opstart, boekhouding en het ondernemersplan. dministratie en
wettelijke verplichtingen bij opstart, boekhouding en het
ondernemersplan.

€0

2 sessies van
3uur

Bedrijfsbeheer: attest
Opleiding Bedrijfsbeheer
(SYNTRA)
https://www.syntraab.be/opleidingen/basiskennisbedrijfsbeheer-modulairversneld
E-bedrijfsbeheer
(SYNTRA AB)
17/10 (Antwerpen)
03/12 (Leuven)
Opleiding bedrijfsbeheer
Vlaanderen e-learning
(Volwassenenonderwijs
KISP Geraardsbergen)
Ik start mijn zaak –
Bedrijfsbeheer (Microstart)
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Succesvol Ondernemen SYNTRA AB : Start me up

https://succesvolstarten.be

Learning snacks
Personal branding, visie,
missie: wie ben ik en waar
wil ik naartoe

In deze opleiding leer je jezelf en je onderneming voorstellen als een
merk, op basis van jouw missie, visie en waarden

€ 60

4 uur

Opstellen marketingplan:
format Startkompas

In deze opleiding werk je de verschillende onderdelen van je
marketingplan uit en doet de nodige basiskennis en inzicht in
marketing en communicatie op.

€ 110

8 uur

Digitale marketing

Na de uitwerking van je BMC en de branding strategie, werk je verder
aan de online marketingstrategie voor jouw zaak.

€ 110

8 uur

Basis verkoop

Deze opleiding levert je de nodige basisinzichten om je eigen
verkoopsverhaal technisch en praktisch invulling te geven

€ 110

8 uur

Verkooptechnieken

In deze opleiding leer je alle fasen van het verkoopgesprek succesvol
te doorlopen en hoe om te gaan met de verschillende typologieën
klanten
Je leert hoe je de juiste vragen stelt, weigering omzeilt en omkeert en
doeltreffend argumenteren

€ 110

8 uur

€ 60

4 uur

Je krijgt de basisbegrippen van het boekhouden aangeleerd

€ 155

12 uur

3/10 (A)
28/11 (A)
17/10 (L)

25/09 + 02/10 (A)
14/12 + 21/12 (A)
23 09 + 30/09 (L)
30/11 +7/12 (L)
5/09 +12/09 (A)
7/11+14/11 (A)
11/09 + 18/09 (L)

5/10 + 12/10 (A)
14/09 +21/09 (L)

Prospectie
26/09 (A)
16/10 (L)

Basis boekhouden
20/08 + 21/08 (A)
04/09 +11/09+18/09 (A)
9/11+16/11+23/11 (A)
2/09+9/09+16/09(L)
9/11+16/11+23/11 (L)
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Meepraten met de
boekhouder voor de
eenmanszaak

Je geraakt vertrouwd met alle gangbare vaktermen en begrippen die
een boekhouder gebruikt.

€60

4 uur

Meepraten met de
boekhouder voor de
vennootschap
Opstellen van een
financieel plan

Je geraakt vertrouwd met alle gangbare vaktermen en begrippen die een
boekhouder gebruikt.

€60

4 uur

Aan de hand van het Startkompas stel je in een aantal eenvoudige
stappen een financieel plan op

€ 155

12 uur

Opstartformaliteiten

Via een e-learning word je stap voor stap door de
opstartformaliteiten geloodst voor de door jou gekozen
vennootschapsvorm
Handelsrecht, het sociaal statuut en verzekeringen worden behandeld

€0

e-learning

€ 110

8 uur

Pitchen

Je leert spontaal, duidelijk en concreet je boodschap te brengen

€ 60

4 uur

Futureproof ondernemen

Je leert hoe je een basisversie van je dienst/product kan loslaten op
de markt om zoveel mogelijk feedback te verzamelen, nog voor de
opstart
Hier leer je op een ontspannen manier en met een krachtige
boodschap zakelijke gesprekken te voeren. Efficiënt netwerken helpt
je snel en doelgericht met de juiste professionele partners in gesprek
te gaan

€60

4 uur

€110

8 uur

Je krijgt inzicht in de verschillende ondernemingsvormen en ben je in
staat om een keuze te maken bij de opstart van je bedrijf.

€60

4uur

18/11 (A)
4/11 (L)

9/10+16/10+23/10 (A)
11/01+18/01+25/01 (A)
7/09+14/09+21/09(L)
11/01+18/01+25/01 (L)

Wetgeving en
verzekeringen
19/09 (A)
9/10(L)

Netwerken
14/11 +21/11(A)
5/10 + 12/10(L)

Vennootschapsvormen
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Ondernemersidee scherp(er) stellen
Nacht van de inspiratie
(BizIdee)

€ 0

5 uur

Individuele
ondernemerscoaching
(Liantis)

Tijdens de Nacht van de Inspiratie leer je je ondernemingsplan
aanscherpen. Je kan er workshops volgen, hoort interessant sprekers
en ervaren ondernemers en spreekt 1-op-1 met
ervaringsdeskundigen.
In dit individueel coachingsprogramma wordt je ondernemersidee
geconcretiseerd. Er wordt gewerkt aan een businessplan en inzicht
verworven in je ondernemerschapscompetenties.

€ 133

8 uur

Basisvorming Sociaal
Ondernemen
(De Punt)
Najaar (Brussel / Gent)
Voorjaar 2020 (Antwerpen)

Tijdens de workshops ga je aan de slag met jouw sociaal
ondernemingsidee. Je krijgt tussentijdse coaching om je idee te
verfijnen. Aan het eind presenteer je je uitgewerkte ondernemersidee
aan een jury van sociaal ondernemers. Zij voorzien je van tips,
feedback en contacten.

€ 220

Min. 36 uur

Individuele
ondernemerscoaching
“Leren denken en handelen
als zelfstandige” (Liantis)

Dit coaching programma werkt rond een sterkte-zwakteanalyse van
jou als ondernemer, het in kaart brengen van je competentieprofiel,
het opmaken van een haalbaar actieplan richting de opstart van je
zaak en het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en
professionele bekwaamheid.

€ 133

8 uur

€ 85

1 uur

C. Financieel en juridisch
<<
Expertisegesprek Financieel
plan (Unizo)

Gespecialiseerd advies over je financieel plan (ongeacht of je dit al
opmaakte of niet).
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Boekhouden
Boekhouding voor
beginners (Unizo)

In deze workshop krijg je inzicht in de btw, boekingsstukken en
verrichtingen in een enkelvoudige boekhouding en aftrekbare
beroepskosten. Op deze manier kan je je eigen boekhouding beheren
of meepraten met je boekhouder.
Deze opleiding geeft je een overzicht van alle vaktermen en
begrippen die een boekhouder gebruikt. In een praktisch overzicht
leer je welke rapporteringen de boekhouding je aanlevert.
Op vier avonden krijg je het nodige inzicht in alle boekhoudkundige
en fiscale principes.

€ 145

6 uur

€ 333

12 uur

€ 120

12 uur

De cursus Boekhouden behandelt het boekhoudkundig aspect van de
onderneming.

€0

Voormiddag

Eenmanszaak of
vennootschap (SYNTRA AB)

In deze opleiding leer je enkele praktische tips waarmee je als
ondernemer je belastingaangifte fiscaal kan optimaliseren. Je kan hier
ook al je vragen rond fiscaliteit kwijt.

€ 303

12 uur

Het ABC van fiscaal
aftrekbare kosten (SYNTRA
AB)

Tijdens deze opleiding leer je welke beroepskosten fiscaal aftrekbaar
zijn, welke slechts gedeeltelijk en onder welke voorwaarden dit geldt.

€ 303

12 uur

Meepraten met de
boekhouder (SYNTRA AB)
Boekhouding voor de
eenmanszaak of
vennootschap (Unizo
Vlaams-Brabant)
Basis boekhouden
(Microstart)

Btw en belastingen
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Leningen en kredieten
Infosessie financieringsmix en
kasplanning-(Cultuurloket)

GO4Finance - 1-1
financieringsbegeleidingstraject op
maat van jouw
onderneming (Unizo)
Aanvraag Startlening+ via
GO4Business (Unizo)
Atelier Crowdfunding
(VOKA Antwerpen)
06/08
26/09
Microkredieten,
financiering en advies
(microStart)
Aanvraag van een
Impulskrediet, advies en
begeleiding (Impulskrediet)

We beschrijven de financieringsvormen en hun kenmerken, hoe kan je er gebruik
van maken aan de hand van praktische voorbeelden. Bij de kasplanning gaan we
kijken welke financieringsbehoefte er is en hoe we onze liquiditeit kunnen
bewaken.
In dit traject worden je cijfers bekeken, je krijgt inzicht in je
financieringsbehoefte en gaat op zoek naar de ideale mix van
financieringsvormen. Op die manier babbel je ook beter mee met je
boekhouder en bank.

€0

2 x 3uur

€ 242

7 uur

Via een GO4Businesstraject word je begeleid bij de aanvraag van een
Startlening+. Dit is een achtergestelde lening, uitgegeven door PMV.

€ 150

1 à 2 uur

Het doel van deze workshopreeks is het opzetten van een
crowdfundingcampagne en deze te lanceren.

€ 275

14 uur

Individuele begeleiding voor en na de aanvraag van een microkrediet
(van €500 tot €15.000) voor de opstart van je eigen zaak.

€0

1 uur

Individuele begeleiding voor en tot 2 jaar na de aanvraag van een
Impulskrediet.

€0

Divers

Individueel advies over welke rechtsvorm het best past bij je
persoonlijke situatie.

€ 120

Divers

Kandidaat-ondernemers die geïnteresseerd zijn om een zaak over te
nemen, worden in deze workshopreeks geïnformeerd over alle
aspecten die hierbij komen kijken.

€ 242

12 uur

Vennootschapsvormen
Expertisegesprek
rechtsvorm (BSC
Vlaanderen)
Starten door overname
(VOKA Vlaams-Brabant)
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Algemeen juridisch advies
GDPR – een praktische gids
voor de KMO (SYNTRA AB)

€ 236

3 uur

Handelshuur (Microstart)

Na deze sessie weet je wat GDPR betekent voor jou en je bedrijf en
hoe je voldoet aan alle voorwaarden. Je eindigt met een concreet
actieplan.
De cursus Handelshuur behandelt het handelshuurcontract.

€0

3 uur

Cursus insolventierecht en
ondernemingsrecht (Microstart)

De bedoeling van deze cursus is om startende ondernemers de nodige informatie
te geven over hun rechten en plichten bij een faillissement bijvoorbeeld.

€0

3 uur

Wegwijs in auteursrechten
(Cultuurloket)

Je wegwijs maken in de wereld van het intellectuele eigendomsrecht
en het recht op afbeelding

€0

4 uur

D. Marketing, verkoop en digitale media
Marketing
Expertisegesprek
Marketingplan (Unizo)

Gespecialiseerd advies over je marketingplan (ongeacht of je dit al
opmaakte of niet).

€ 85

1 uur

Influencer Marketing
(Syntra AB)

In deze opleiding onderzoek je de mogelijkheid voor het inschakelen
van een influencer voor de marketing van jouw zaak en hoe je dit het
best aanpakt.
Tijdens deze opleiding leer je de verschillende mogelijkheden van
(kwaliteitsvolle) video voor je marketing. Je krijgt info over
storytelling en de technische kant en ontvangt feedback op je eigen
video’s.
In individuele gesprekken leer je hoe je het professionele schrijfwerk
voor je zaak goed kan aanpakken.

€ 302

6 uur

€ 175

8 uur

€100

2 uur

Zelf aan de slag met video
(Studio Wonderlust)
27/08 : 9- 13u
17/09: 9- 13u
Hoe schrijf ik mijn zaak in
de kijker? – Individuele
begeleiding (Cristin Van
Ooyen)
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Individuele marketing
Coach (Veerle Van Aken)

Je krijgt individuele begeleiding bij het opzetten van je marketing of
hulp bij de uitrol ervan. (een uur begeleiding gebeurt telefonisch, twee of drie

Marketing & Sales
(Microstart)

Ondernemer meer idee geven over het product naar de buitenwereld
brengen€

uur face to face)

€
€
€
€

50
150
199
0

1 uur
2 uur
3 uur
4u + 1u
individueel

Verkoop
Telefonische prospectie
(SYNTRA AB)

In deze opleiding leer je hoe je het best kan prospecteren om nieuwe
klanten te winnen en te zorgen voor de continuïteit van het bedrijf.

€ 303

6 uur

Elevator Pitch (SYNTRA AB)

In deze opleiding leer je in te spelen op opportuniteiten door in
enkele 10-tallen seconden een raak verhaal te doen. Je leert je
Elevator Pitch aan te passen aan de omstandigheden, je
gesprekspartner en je doelstelling.
In deze opleiding leer je alles over storytelling, of hoe de “tone of
voice” van je zaak consistent en herkenbaar wordt. Dit helpt om
onthouden te worden door potentiële klanten.

€ 151

3 uur

€ 303

6 uur

Efficiënt netwerken
(SYNTRA AB)

In deze praktische en interactieve workshop krijg je inzicht in de
waarde en kracht van netwerken.

€ 278

6 uur

Geef nooit korting
(SYNTRA AB)

Deze opleiding gaat over prijszetting en marges. Dit helpt je geloven
dat jouw prijs, de juiste is, zodat je trots kan zijn op je tarieven.

€ 303

6 uur

Klant- en doelgericht
communiceren (SYNTRA
AB)

Tijdens deze opleiding leer je de basisvaardigheden en attitudes voor
klantgerichtheid.

€ 236

6 uur

Klantgerichtheid in de
praktijk (SYNTRA AB)

Je leert de behoeftes van de klant in kaart brengen met de juiste
communicatietechnieken en hier zo goed mogelijk op in te spelen.

€ 236

6 uur

Storytelling (SYNTRA AB)
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Uitblinken in
klantgerichtheid (SYNTRA
AB)
Close the deal: hoe sluit je
een verkoopsgesprek af?
(SYNTRA AB)
Verbindend verkopen
(SYNTRA AB)

Een positieve ingesteldheid en communicatie, personaliseren, op een
correcte manier slecht nieuws brengen, een correcte assertieve
houding aannemen, … In deze opleiding leer je de vaardigheden en
attitudes voor een klantgerichte aanpak.
Je ontdekt alle onderdelen van een goed verkoopsgesprek, zodat je
deze in de toekomst vloeiend en succesvol kan afronden.

€ 278

6 uur

€ 303

6 uur

In deze opleiding leer je hoe je authentiek kunt verkopen. Je leert als
het ware een verbinding maken tussen jou en je klant.

€ 182

3 uur

Deze opleiding helpt je een marketingstrategie uit te bouwen
waarmee je een sterke plaats in het online marktlandschap kan
innemen.
In deze opleiding ontdek je wat werkt en wat niet op sociale media en
stel je een geslaagd sociale media marketingplan op.

€ 303

6 uur

€ 157

3 uur

Tijdens de opleiding leer je systematisch een contentplan opstellen
en uitzoeken welke platform het best past bij jouw project en
content.
In deze opleiding leer je hoe je efficiënt gebruikt maakt van Facebook
voor communicatie- en marketingdoeleinden.

€302

6 uur

€ 303

6 uur

In deze opleiding leer je hoe de zoekmotor Google een sterke
generator van prospecten voor je website kan zijn.

€ 218

6 uur

Digitale media
E-marketing
(SYNTRA AB)
Succesvol posten op sociale
media
(SYNTRA AB)
Een sterk contentplan voor
social media (Syntra AB)
Facebookmarketing
(SYNTRA AB)
Website positioneren in
Google
(SYNTRA AB)

13

MENUKAART Maak werk van je zaak – SYNTRA AB
Nieuwe klanten met
LinkedIn
(SYNTRA AB)

Naast de basisprincipes over de zichtbaarheid en contentplan van je
LinkedIn pagina, wordt er in deze opleiding ook dieper ingegaan op
het belang van (online) netwerken.

€ 303

6 uur

Visuele Sociale Marketing
(SYNTRA AB)

€ 157

3 uur

Wordpress – basis
(SYNTRA AB)

In deze opleiding leer je een professioneel en zakelijk account
aanmaken op Instagram en Pinterest en hoe je hier marketinggewijs
je voordeel mee kan doen.
Via deze opleiding leer je wordpress gebruiken om je eigen website
op te maken en te onderhouden.

€ 363

9 uur

Bloggen en Vloggen (Syntra
AB)

Je leert de theoretische achtergronden voor bloggen en vloggen en
gaat aan de slag met je eigen vlogproject/blogplatform.

€ 302

6 uur

Haal meer rendement uit je
website (SYNTRA AB)

Op basis van je eigen bestaande website, leer je hoe je via
eenvoudige ingrepen meer rendement haalt uit je webstek.

€ 218

6 uur

Social Media Advertising
workshop (Are Agency)

Je leert de theoretische achtergrond van social media marketing, gaat
aan de slag met praktijkoefeningen en werkt aan cases voor je eigen
zaak.
Je gaat aan de slag met Facebook- en Instagramadvertenties: je leert
ze op maat van jouw zaak opmaken en online zetten.

€ 199

3 uur

€ 199

4 uur

Van het aanmaken van een Business Account, tot de werking ervan en
het plaatsen van leuke beelden. In deze opleiding leer je het.

€ 150

4 uur

Deze workshop helpt je een LinkedIn-pagina aanmaken en leert je
deze te gebruiken om meer klanten te werven.

€ 150

4 uur

Je leert de kneepjes van het vak om efficiënt aan de slag te kunnen
met je Facebook bedrijfspagina.

€ 150

4 uur

Stap voor stap bouw je aan je eigen website, via Wordpress.

€ 242

8 uur

Maak je eerste Facebookof Instagramadvertentie
(Veerle Van Aken)
Instagram Business
Account (Veerle Van Aken)
Maak je LinkedIn
bedrijfspagina (Veerle Van
Aken)
Maak je Facebook
bedrijfspagina (Veerle Van
Aken)
Maak je eigen website met
Wordpress (VOKA VlaamsBrabant)
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E. Aangepaste trajecten voor specifieke doelgroepen
Begeleiding Z2O (GTB)

Begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking die op
zelfstandige basis willen starten.

€ 0

Divers

Adviesverlening: check-up
gesprek (Cultuurloket)

In een check-up gesprek van 2 uur wordt er overlopen hoe je je
artistieke activiteiten nu organiseert en hoe je eventueel tot een
reorganisatie kan komen.
Een zakelijke consulent biedt je projectbegeleiding bij de realisatie
van je artistiek project en biedt je regelmatig feedback op zakelijk
gebied.
Vergoeden in de cultuursector

€0

Divers

€0

Divers

€0

3 uur

Start 50+: Starten met een
eigen zaak na je vijftigste
(Integraal)
www.ondernemen50plus.com
26/11 + 28/11 + 3/12 +5/12
Start 50+ coaching (Liantis)

In deze vierdelige opleidingsreeks worden volgende onderwerpen
behandeld: praktische startmodaliteiten, sociaal statuut van
zelfstandigen en uw nieuwe sociale bescherming, 50+
ondernemerscompetenties, financierings- en subsidiemogelijkheden.

€0

12 uur

4 à 5 individuele (oriënterende) coaching sessies voor kandidaat
startende 50-plussers.

€ 133

8 uur

Youthstart (YouthStart)

Jongeren met een ondernemersidee worden in dit traject
klaargestoomd voor de opstart. Je werkt onder andere aan een
haalbaarheidsstudie en marktonderzoek en schaaft je soft en hard
skills bij.

€ 500

8 dagen

Adviesverlening: check-up
en projectbegeleiding
(Cultuurloket)
Vergoeden in de cultuursector
(Cultuurloket)
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