OPLEIDINGEN

Ik start mijn zaak - cursus bedrijfsbeheer
Een diploma bedrijfsbeheer is niet meer noodzakelijk om een zaak te starten, maar de
juiste kennis en goede voorbereiding blijft dat wel. We kiezen voor een bruikbare
cursus, met veel praktische informatie voor de toekomstige ondernemer. De
verschillende modules omvatten telkens 2 lessen van 3 uur. Inschrijven kan voor de
hele lessenreeks of per module. Er zijn 3 modules:

1.
2.

Administratie & de wettelijke stappen bij opstart

3.

Ondernemersplan (focus op financiën & marketing)

Boekhouding (wat doet de boekhouder, interpretatie van je cijfers, hoe
bespaar je kosten)

Deze cursus vindt plaats van:
•

maandag 3 december tot en met woensdag 19 december: telkens van 09u30
tot 12u30.

De cursussen zijn volledig GRATIS, inschrijven is verplicht!

Online e-learning
Vervolledig jouw ondernemingsplan aan de hand van onze online e-learning
(https://microstart.be/nl/e-learning). In 9 video's met aanvullende tools overloop je
onder andere het financieel plan, maar ook jouw concurrenten, klanten en leveranciers
komen aan bod.De e-learning is beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Arabisch.

Cursus 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 gewoon advies krijgen ivm een overname-contract dan kan je ook bij ons terecht
voor een cursus handelshuur.
De cursus vindt plaats op:
•

Maandag 10 december 2018 om 18u30 - 20u30
INDIVIDUELE BEGELEIDING

Projectmontage

In een individuele afspraak van 1.5 uur overloopt een expert met jou je plan &
beantwoorden jullie de belangrijkste vragen.
•
•
•
•

Is het project haalbaar?
Hoe ziet het financieel plan eruit?
Met wie werk je samen?
Hoe begin je er concreet aan?

Afspraak op aanvraag bij jouw adviseur.
•
•
•

Elke dinsdagvoormiddag
Elke woensdagnamiddag ( om de 2 weken)
Elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand

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

INSCHRIJVEN
Hoe kun je jezelf inschrijven? Vooraf inschrijven op de cursusen is verplicht!
Gelieve telefonisch een afspraak te maken, langs te komen in ons kantoor of een mail
te sturen naar: antwerpen@microstart.be. Alle begeleiding is gratis.
Uit respect voor onze begeleiders en medecursisten:
•

Ingeschreven = aanwezig op alle sessies

•

Gelieve op tijd te komen

MicroStart Antwerpen
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