CURSUSSEN
Ik start mijn zaak
Een diploma bedrijfsbeheer is niet meer noodzakelijk om een zaak te starten, maar de juiste kennis en goede voorbereiding
blijft dat wel. Met de cursus 'Ik start mijn zaak' helpt microStart je op weg om je een goede voorbereiding te geven bij de
start van jouw eigen zaak. In de drie modules komen alle ins en outs van het ondernemerschap aan bod, zoals haalbaarheid,
prijszetting, omzet, interpretatie van cijfers en marketing. De verschillende modules omvatten telkens twee lessen van drie
uur. Inschrijving kan voor de hele lessenreeks of per module. De cursus wordt zowel overdag als in de avond georganiseerd
en zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.
Eerstvolgende avondcursus (Engelstalig)
Module 1: Administratie en wetgeving
Module 2: Boekhouding
Module 3: Ondernemersplan





dinsdag 16/04 en donderdag 18/04, van 18u30 tot 21u30
dinsdag 23/04 en donderdag 25/04, van 18u30 tot 21u30
dinsdag 30/04 en donderdag 02/05, van 18u30 tot 21u30

Eerstvolgende ochtendcursus (Nederlandstalig)
Module 1: Administratie en wetgeving

dinsdag 14/05 en donderdag 16/05, van 09u30 tot 12u30
Module 2: Basiskennis boekhouding

dinsdag 21/05 en donderdag 23/05, van 09u30 tot 12u30
Module 3: Ondernemersplan

dinsdag 28/05 en donderdag 30/05, van 09u30 tot 12u30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekhouden
Een correcte boekhouding is essentieel voor elke onderneming. Beslissingen hangen af van de inkomsten en uitgaven.
Daarom heb je inzicht nodig in cijfers, afschrijvingen, winst en verlies. Met deze praktijkgerichte cursus krijg je de principes
van boekhouden mee, zodat je de vaktaal en vragen van je boekhouder (beter) begrijpt en kunt instaan voor de
boekhouding van jouw onderneming.
Eerstvolgende ochtendcursus
Deel 1: Aansluiting als zelfstandige: hoe en wat?
 vrijdag 10/05, van 09u30 tot 12u30
Deel 2: Aankopen en verkopen, dagboeken en opstellen facturen
 vrijdag 17/05, van 09u30 tot 12u30
Deel 3: Nieuwe regeling vennootschappen: de nieuwe BV en zijn werking  vrijdag 24/05, van 09u30 tot 12u30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelshuur
Wil je meer weten over handelshuur? Ken jij de aandachtspunten van een handelshuurcontract? Heb je vragen over je
rechten en verplichtingen als huurder? Of wil je informatie krijgen in verband met een overnamecontract, dan kan je ook
bij ons terecht voor een cursus handelshuur.
 De cursus vindt plaats op maandag 29 april 2019 van18u30 tot 20u30.
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ONLINE E-LEARNING
Vervolledig jouw ondernemingsplan aan de hand van onze online e-learning. In 9 video's met aanvullende tools overloop
je het Business Model Canvas en bouw je stap voor stap je eigen ondernemersplan op.
1. Start je onderneming
2. Mijn project en ik
3. Mijn doelpubliek leren kennen
4. Mijn partners en concurrenten analyseren
5. Mijn distributiestrategie
6. Mijn klanten bereiken en mijn verkoopprijs bepalen
7. Mijn verkoopprognoses
8. Mijn financieel plan opstellen
9. Het break-even punt en actieplan
 De e-learning is beschikbaar op https://microstart.be/nl/e-learning in 3 talen: Nederlands, Frans en Arabisch.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Projectmontage
In een individuele afspraak van 1u30 overloopt een expert met jou je plan en beantwoorden jullie de belangrijkste vragen.
 Is het project haalbaar?
 Hoe ziet het financieel plan eruit?
 Met wie werk je samen?
 Hoe begin je concreet?
Projectmontage is beschikbaar op aanvraag op de volgende momenten:
 Om de twee weken op woensdagnamiddag
 Elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coaching
Een coach staat je bij vanaf de opstart van je onderneming. Samen bespreken jullie de gang van zaken, werken jullie
instrumenten uit voor een goed beheer en zorgen jullie dat het beheer onder controle is.
 Afspraak op aanvraag bij jouw adviseur.

INSCHRIJVEN
Ons begeleidingsaanbod wordt geheel gratis aangeboden en georganiseerd op ons agentschap. Vooraf inschrijven voor de
cursussen is verplicht. Een afspraak voor een individueel begeleidingstraject kan aangevraagd worden bij een van onze
adviseurs. Gelieve telefonisch contact met ons op te nemen, langs te komen op ons kantoor of te mailen naar:
antwerpen@microstart.be.
Wilt u meer informatie over ons begeleidingsaanbod of de microkredieten, kom dan ook gerust eens langs of neem contact
met ons op. Wij helpen u graag verder op weg!
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