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Bent u van plan een eigen onderneming te starten of
heeft u al een eigen onderneming?
Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete
ondersteuning?
Loopt u tegen zaken aan tijdens het opstellen van het
ondernemers- of marketingplan waarbij u hulp zou
kunnen gebruiken?

Dan heeft het ROC Westerschelde de oplossing voor u!
Wij beschikken over het Ondernemerscentrum waarin u
begeleidt wordt van idee naar onderneming of waar u
ondersteuning kunt krijgen tijdens het doorgroeien van uw
bedrijf.
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Wat is het Ondernemerscentrum?
Het Ondernemerscentrum begeleidt mensen die een eigen
bedrijf willen beginnen of een doordachte groei willen
realiseren. Wij coachen startende ondernemers tijdens de
voorbereidingsfase waardoor uw onderneming een reële
kans van slagen heeft. Wij maken hierbij ook gebruik van
ons uitgebreide netwerk waarin gemeenten, CWI, UWV,
banken en accountants een belangrijke rol spelen.
Wij begeleiden in individuele trajecten. Dit kan zowel voor,
tijdens, als na de start van het eigen bedrijf. Begeleiding op
locatie behoort ook tot de mogelijkheden.
Een goed en doordacht ondernemersplan, zowel voor u als
startende evenals doorstartende ondernemer, verschaft
u en externe financiers inzicht in uw mogelijkheden en
kansen. Door het ondernemersplan stap voor stap op te
bouwen wordt het mogelijk uw onderneming kansrijk in de
markt te zetten.
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Wat bieden wij aan?
Het Ondernemerscentrum biedt u verschillende
begeleidingstrajecten toegesneden op uw persoonlijke
wensen en omstandigheden. Scholing kan daarvan
een belangrijk onderdeel zijn. Daarnaast biedt het
Ondernemingscentrum u diensten, zoals het ontwerpen van
een eigen huisstijl als onderdeel van uw marketingplan.
Ook als u al een goed lopend bedrijf heeft, heeft het
Ondernemerscentrum u veel te bieden. Uw personeel
of uzelf kan bij ons diverse cursussen volgen om zo nog
beter te kunnen functioneren. Voor diegene die in hun
functie vaak presentaties moeten geven en ervaren
dat deze onaantrekkelijk zijn, hebben wij de cursus:
presentatietechnieken. Tijdens deze cursus leert u de fijne
kneepjes van het vak. Wij zullen u doormiddel van tips en
trucs leren hoe u uw presentatie net dat beetje extra sfeer
kan geven. Waardoor u de aandacht van de klant vasthoudt
tijdens de presentatie.
Daarnaast bieden wij de cursus ‘ondernemen’ aan waarin
in u doormiddel van zelfstudie met ondersteuning de drie
hoofdaspecten van het ondernemen (marketing, financiën
en organisatie) onder de knie zal krijgen.
Dus bent u van plan zelf een onderneming op te starten
of wilt u als onderneming doorgroeien en heeft u daarbij
behoefte aan coaching en begeleiding, neem dan eens
vrijblijvend contact op met onze contactpersoon Alwin
Filippo. Dit kan ook als u specifieke wensen heeft voor een
bepaalde cursus.
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Wat zijn de kosten?
Uiteraard hangt de prijs af van uw wensen en behoeften.
Een gangbaar begeleidingstraject bestaat uit 20 uur. Wij
rekenen hiervoor een bedrag van 1500 euro (excl. BTW).
Andere trajecten (langer of korter) zijn ook mogelijk.
Indien u momenteel een uitkering heeft, informeer dan bij
uw contactpersoon van de uitkerende instantie en vraag
naar de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van
het begeleidingstraject van ROC Westerschelde.
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Aanmelden en intake
Het Ondernemerscentrum richt zich op alle volwassenen.
Dat kunnen mensen zijn die werkloos of arbeidsongeschikt
zijn, maar ook mensen met een baan die een eigen bedrijf
willen starten. Verder kunnen wij u ook na de start coaching
en begeleiding geven.
Als u denkt over een goed idee of product te beschikken
kunt u voor een vrijblijvend intakegesprek in aanmerking
komen. U kunt hiervoor contact opnemen met Alwin
Filippo, coördinator van het Ondernemerscentrum.
Het Ondernemerscentrum is gevestigd in het ROC
Westerschelde.

Wilt u meer weten?
ROC Westerschelde
(Ondernemerscentrum)
Alwin Filippo
Vlietstraat 11a
Terneuzen
Tel: 0115 641663 of 06 41386978
E-mail: afilippo@rocwesterschelde.nl
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ROC Westerschelde
Zeeuws Vlaanderen heeft behoefte aan succesvol
ondernemerschap om te zorgen voor meer werkgelegenheid en
ontwikkeling van de regio. Jonge en startende ondernemingen
en/of ondernemers spelen een belangrijke rol in het zorgen
voor meer economische activiteit in de toekomst.
Aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs verruimt
de horizon van jonge mensen. Het draagt ertoe bij dat
ondernemerschap als aantrekkelijk alternatief gezien
wordt naast loondienstverband. Ook kan het onderwijs
een belangrijke rol vervullen in het ontwikkelen van
ondernemerscompetenties. Door in het onderwijs het
ontwikkelen van ondernemerscompetenties een plaats te
geven, neemt de kans op succes toe van jonge starters die hun
opleiding net hebben afgerond.
Het ROC Westerschelde speelt hier op in door al tijdens de diverse
opleidingen aandacht te schenken aan het ondernemerschap.
In het Ondernemerscentrum krijgen de leerlingen naast hun
gewone lessen, ondernemersvaardigheden aangeleerd.
Organisatorische, commerciële, personele en financiële
vaardigheden, waarmee zij in het bedrijfsleven een stuk sterker
staan. Want dat is wat het bedrijfsleven wil: ondernemende
mensen, die kansen zien en kansen grijpen.
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