Begeleiding ‘Eigen ondernemerschap’
De startende ondernemer zal zich bewust moeten zijn dat zijn grootste kapitaal verborgen zit in zichzelf. Per
definitie weet iedereen wel zijn werk- of denkniveau in te schatten op basis van zijn geleverde prestaties. Maar wat
doen drijfveren, houding en gedrag in deze? Ga je voor de snelle score en de korte termijn of ben je iemand die met
visie een product of dienst op de markt wil zetten?
Een en ander bepaalt in hoge mate of iemand überhaupt geschikt is voor het ondernemerschap, maar het kan ook
indicatief zijn voor welke business iemand geschikt is. Onze begeleiding ‘eigen ondernemerschap’ richt zich daarom
op zowel de persoon als de ondernemer, de realisatie van een ondernemingsplan en begeleiding bij het zetten van
de eerste stappen in het ondernemerschap.

Programma
De begeleiding van eigen ondernemerschap bestaat uit
een drietal opvolgende onderdelen:

Oriëntatieperiode
Thaeles biedt een programma aan wat ingaat op de
persoonlijke drijfveren en ondernemersvaardigheden
van de deelnemer om een eigen onderneming te
starten:
 Wat zijn de ideeën en plannen.
 Wat is de motivatie / beweegreden om een eigen
bedrijf te starten.
 Welke stappen zijn er al ondernomen.
 Hoe realistisch is het beeld wat iemand heeft
Daarnaast wordt er nadrukkelijk gekeken naar de
ondernemerscompetenties:
 Welke specifieke ondernemerscompetenties zijn
noodzakelijk voor de te starten bedrijfsactiviteit
 Zijn deze competenties ook aanwezig
 Hoe ziet de markt er op dit moment uit
 Hoe worden werk / opdrachten binnengehaald

Starterperiode
In dit deel van het programma wordt het
ondernemingsplan definitief vorm gegeven en worden
de eerste activiteiten ontwikkeld om het bedrijf in de
markt te zetten.
Ondernemingsplan
Aan de hand van een blanco ondernemingsplan wordt
besproken welke aspecten uitgezocht moeten gaan
worden, zoals
 rechtsvorm / aansprakelijkheid
 investeringen/kosten
 marktplan / acquisitie
 marketing en communicatie
 omzet
 personeel
 administratie / boekhouding
 BTW / belastingen
 vergunningen
 subsidiemogelijkheden

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van onze contacten en
organisaties, instanties, websites waar de
noodzakelijke informatie gehaald kan worden.
Marktbewerkingplan
Uit ervaring weten we dat het opstarten vanuit een
blanco agenda een lastig moment is. Om een zo
succesvol mogelijke start te realiseren krijgt het
marktbewerkingplan en coaching door een ervaren
adviseur op deze activiteiten een nadrukkelijke plaats
binnen de begeleiding.

Doel
Onze programma’s herbergen twee doelstellingen:
 Het is de startende ondernemer duidelijk of hij wel
of niet de stap wil maken naar eigen
ondernemerschap en welke acties daarvoor
noodzakelijk zijn.


De realisatie van het ondernemingsplan en naar de
markt brengen van de onderneming

Looptijd
De looptijd is voor iedereen verschillend. Gemiddeld
bedraagt de oriëntatieperiode 3 maanden en de
starterperiode 6 maanden.

Resultaat




Succesvol doorlopen van de oriëntatieperiode;
Succesvol realiseren van bedrijfsplan;
Succesvol doorlopen van de starterperiode

Wat verwachten wij van de deelnemer
Het starten van een eigen bedrijf is een actief proces
dat van beide kanten om inzet en samenspel zal
vragen. U voert in principe zelf de regie in de
begeleiding, het gaat tenslotte om uw bedrijf. Wel
zullen wij u daarbij zo maximaal mogelijk ondersteunen
en met u stappen ondernemen richting de markt.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
www.thaeles.nl. U kunt ook bellen met ons centrale
nummer 077-4650785.

