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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

START ME UP NIEUW
OMSCHRIJVING

Introductie
Kies zelf je persoonlijk 'start me up' traject als de beste voorbereiding om zelfstandig te starten.
Samen met je adviseur stel je traject op maat samen, volgens je specifieke behoeften en noden.
Competente experten brengen je onmisbare skills en kennis bij. Toegewijde coaches begeleiden en inspireren je. Tijdens workshops toets je je vorderingen af, aan de
praktijk. Je maakt deel uit van een stimulerend netwerk dat je klaarstoomt voor een glansrijk ondernemerschap!

Omschrijving
Wat wordt jouw traject?
Het start me up traject is flexibel. Je kiest zelf de duurtijd en de wijze waarop je je traject samenstelt. Je krijgt een persoonlijke coach en je kiest zelf de learning
snacks voor gerichte leermomenten rond onderwerpen die je boeien en essentieel zijn voor jouw om zelfstandig te worden of je huidige zaak uit te breiden.
Start je 'start me up' traject nu en contracteer onze coach Yvonne Schmidtke op yvonne.schmidtke@syntrawest.be voor een gratis intake.
Het attest bedrijfsbeheer is sedert 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaﬀing betekent niet dat de nood aan
een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Deze opleiding gee

je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van je

ondernemersidee.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor (pre)starters die ofwel nog geen ondernemersnummers hebben of en ondernemersnummers tot 5 jaar actief.

PROGRAMMA
Intake
Bij de intake stippel je samen met je coach je ideale traject uit, in voorbereiding van je opstart.
We oriënteren ons via een screening en bepalen de richting die we samen uitgaan.
Coaching
Met de coaching credits reserveer je persoonlijke coaching gesprekken.
Learning
Met de learning snacks boek je leermomenten die je kiest uit onze uitgebreide snackbar:
opstellen financieel plan, basis boekhouden, netwerken, verkooptechnieken, wetgeving, ...
De snacks werden samen met starters en ondernemers ontwikkeld op maat van
startende zelfstandigen. Je kunt kiezen uit volgende learning snacks:
Personal branding, visie en strategie
Marketingplan
Digitale marketing
Basis verkoop, technisch
Verkooptechnieken
WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#180448

Prospectie
Meepraten met de boekhouder
Basis boekhouden
Financiering
Financieel plan
Opstartformaliteiten
Vennootschapsvormen
Wetgeving en verzekeringen
Pitchen
Netwerken
Futureproof ondernemen
Design thinking
Pitch
Je legt je project en je ondernemingsplan voor aan drie juryleden uit het bedrijfsleven.
Hun finale advies en feedback geven je de juiste richting voor de opstart van je zaak.

Start je 'start me up' traject nu en contracteer onze coach Emanuel David op emanuel.david@syntrawest.be voor een gratis intake.
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