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Dag 1 

Infosessie 

maandag 

17 november 

13.30-17.00 u. 

SAM organiseert in samenwerking met het IMK (Instituut voor Mid-
den en Kleinbedrijf) rondom het thema “Onderzoek naar Onderne-
merschap” een workshop voor kandidaten. 

Zelfstandig ondernemen is voor steeds meer mensen een logische 
stap in hun loopbaan om de eigen ambitie waar te maken en geld te 
verdienen. Het is daarmee een volwaardig alternatief voor werken in 
loondienstverband. Ondernemen zit in de persoon, het zelfstandige 
kun je leren.  

Vanuit de visie dat mensen kunnen groeien naar zelfstandig onder-
nemerschap zou idealiter iedere (mobiliteits)kandidaat de kans 
moeten aangrijpen om voor zichzelf deze stap in haar/zijn loopbaan 
in ieder geval te onderzoeken. 
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Dag 2 

Workshop 

maandag 

24 november 

13.30-17.00 u. 

De workshop bestaat uit 2 delen: 

 

1. Infosessie “Wil ik ondernemer worden?”  

Een informatieve bijeenkomst waarbij wordt ingegaan op de nadere 

uitwerking van de uitdaging van het ondernemerschap en er wordt 

tevens stilgestaan bij de consequenties van het starten van een ei-

gen onderneming (wachtgeld, UWV en de wettelijke verplichtingen 

zoals de KvK  en Belastingdienst).  

2. Workshop “Ik wil ondernemer worden! Ja, toch? 

Tijdens de workshop verder onderzocht of de competenties van de 

kandidaat aansluiten bij die van een ondernemer.  

Zit het ondernemen (potentieel) in me en wat kan ik leren?  

Hoe start ik met een ondernemingsplan?  

Op al deze vragen krijgt de deelnemer antwoorden tijdens deze 

workshop.  

 
lees verder op pagina 2 
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INFORMATIE  

Infosessie: 

Datum:  maandag 17 november 2014 

Tijdstip:  13.30 – 17.00 uur 

Locatie:        kantoor IMK, Noord Brabantlaan 265, Eindhoven 

Workshop: 

Datum:  maandag 24 november 2014 

Tijdstip:  13.30 – 17.00 uur 

Locatie:       kantoor IMK, Noord Brabantlaan 265, Eindhoven 
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Aanmelden: uiterlijk 7 november a.s.:sjaak.verweij@samzon.mobi  

KOSTEN DEELNAME: € 200,- per deelnemer. Voor deelnemers 

SAM netwerk geldt een speciale prijs van € 175,- 

Prijs is excl. BTW, inclusief consumpties en een lunch tijdens de 

workshop op dag 2. 

Vervolg Workshop dag 2 

Verder worden er handvaten aangereikt om een financiële vertaalslag te 

maken van de bedijfsidee. De valkuilen van ondernemerschap worden 

besproken en er wordt een motivatietest afgenomen om de intrinsieke 

motivatie naar ondernemerschap vast te stellen. 

Kortom: de kandidaat krijgt de kans om de onderzoeken of hiermee de 

eigen ambitie waargemaakt kan worden. 

Dag 1 

Infosessie 

maandag 

17 november 

13.30-17.00 u. 

Dag 2 

Workshop 

maandag 

24 november 

13.30-17.00 u. 

LET OP:  Deze workshop kan ook ‘in company’ gegeven worden. De gemeente 
Eindhoven heeft hier inmiddels goede ervaring mee. Met name de infosessie kan 
heel laagdrempelig gegeven worden, door deze voor een grote(re) groep te hou-
den binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld met vrije inloop zonder ‘formele’ 
aanmelding). Vervolgens kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor onder-
deel B (voor dit onderdeel moet het aantal deelnemers beperkt blijven).  
Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met me op.  
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