PROGRAMMA
SLIM AAN DE SLAG
MET STARTEN
OnderNemerSplein Rotterdam

Welkom op het
OnderNemersPlein
Rotterdam

Bijeenkomst Slim aan de slag met starten
Wanneer

Wat

18.30 uur

Ontvangst deelnemers

EERSTE BLOK

PLENAIR

19.00 uur

Welkom en toelichting op programma
door KVK

19.05 uur

Een eigen bedrijf starten, de belangrijkste stappen
en welke partner je daarbij kan helpen
door KVK

we je een doorlopend keuzeprogramma.

19.20 uur

Pauze

• Tips en tricks om goed voorbereid van start te gaan met

19:40 uur

START DOORLOPEND KEUZEPROGRAMMA

TWEEDE BLOK

KENNISSESSIES

19.45 20.05 uur

Programma
Ben je een bedrijf aan het starten of heb je plannen? Zorg dan
dat je de bijeenkomst Slim aan de slag met starten niet mist.
Ontdek op deze avond je mogelijkheden en ga direct aan de
slag. Op de bijeenkomst Slim aan de slag met starten bieden

je bedrijf
• Korte kennissessies

van het OnderNemerSplein Rotterdam

Informatiemarkt met de partners

ZAAL 2 -DROOMKAMER
Eerste verdieping

ZAAL 3 - DEELKAMER
Eerste verdieping

ZAAL 4 - VERWONDERKAMER
Eerste verdieping

BEGANE GROND

Ronde 1

Marketing
Wat is marketing?
De marketingmix.
Ondernemersklankbord

Ondernemingsplan
Verhoog je kans op
succesvol ondernemen in
5 stappen.
Regionaal Bureau
Zelfstandigen

Neem stelling met de
Belastingdienst
In deze interactieve sessie
vragen we je een aantal keuzes
te maken over belangrijke
belastingzaken waarmee je
als startende ondernemer te
maken krijgt.
Belastingdienst

In gesprek met de
ondernemer
Interview met gestarte
ondernemer voor leerzame
tips, trucs en valkuilen

20.15 20.35 uur

Ronde 2

Financieël plan
Waarom is een
financieel plan
belangrijk? Waar kijkt
een financierder naar?
Qredits

Van ww naar zzp
Van werknemer naar
ondernemer
UWV

Hoe sterk ben je als
ondernemer?
Met de digitale tool over
ondernemersvaardigheden kun
je zien hoe je als starter scoort.
KVK

Vraag maar raak
Met een beperkt aantal andere
starters krijg je direct antwoord op praktische vragen
over bijvoorbeeld rechtsvormen, verzekeringen en op
meer vragen die jij wilt stellen.
Partners OnderNemerSplein

20.45 21.05 uur

Ronde 3

Een goede pitch
Hoe kan ik mijn boodschap
overbrengen?
KVK

Aanbieders van geld
Alternatieve financieringsmogelijkheden
Qredits

Tips voor een goede naam
Waarom is een goede naam
zo belangrijk? En kan je die
naam ook beschermen?
Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom

Ondernemen en belastingen
Starten met ondernemen?
Dan krijg je te maken met de
Belastingdienst en bepaalde
regelingen. Zoals de inkomstenbelasting en de btw. Maar
ook administratie en het doen
van aangifte komen aan bod.
Belastingdienst

Informatiemarkt met
partners

21.15 21.35 uur

Ronde 4

Netwerken
Netwerken, hoe en waar doe
ik dat?
KVK

Tips uit de praktijk
Een ervaren
ondernemer vertelt
je hoe je de meest
voorkomende valkuilen
kunt vermijden.
Ondernemersklankbord

Gemeentelijke wet- en
regelgeving Rotterdam
Maak kennis met de ins en
outs van ondernemen in
Rotterdam.
Gemeente Rotterdam

DERDE BLOK

ONSPLEIN BEGANE GROND

21.30 22.30 uur

Netwerkborrel en informatiemarkt met partners

• Direct relevante contacten om verder te komen
• Op de informatiemarkt kom je in contact met de partners

ONSPLEIN

ZAAL 1 - DOEKAMER
Eerste verdieping

Vraag maar raak
Met een beperkt aantal andere
starters krijg je direct antwoord op praktische vragen
over bijvoorbeeld rechtsvormen, verzekeringen en op
meer vragen die jij wilt stellen.
Partners OnderNemerSplein

• Algemene informatie vind je op KVK.nl/start of kun je teruglezen
in het Startersmagazine: KVK.nl/startersmagazine
• Wil jij weten of je ondernemersvaardigheden voldoende
ontwikkeld zijn? Doe de ondernemerstest op
KVK.nl/krachtmeting
• Wil je op de hoogte blijven van relevant nieuws en
ontwikkelingen voor startende ondernemers? Abonneer je
dan op de nieuwsbrief voor startende ondernemers:
KVK.nl/nieuwsbrief

KVK.nl/start

Nog vragen? Bel 088 585 15 85
Wij helpen je graag op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur
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ondernemersklankbord
ervaren kijk op zaken

