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Veel ondernemers hebben het door de coronacrisis 

zwaar gehad. De meeste zijn weer volop actief maar ook 

bezig met herstel. Sommige doen dit op eigen benen, 

anderen leunen hierbij nog op landelijke en regionale 

steunmaatregelen zoals Tozo, TVL en TONK. Per 1 

oktober 2021 zijn deze steunmaatregelen stopgezet met 

uitzondering van enkele sectoren.  

Als gemeente heb je mogelijkheid om de (tijdelijke 

aangepaste) BBZ-regeling in te zetten om ondernemers financieel te blijven ondersteunen. 

Ondernemers hebben echter in toenemende mate ook behoefte aan inspiratie en advies om hun 

bedrijf levensvatbaar en toekomstbestendig te maken. Als gemeente kan je met het programma 

'Spiegel je business' hier optimaal invulling aan geven. 

 

Waarom ‘Spiegel je business’? 
 

Ondernemerschap is van groot belang voor een gezond economisch klimaat. Ondernemerschap zorgt 

onder andere voor lokale dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom is het, zeker nu, 

belangrijk om zzp’ers en ondernemers te ondersteunen en gezamenlijk te werken aan economisch 

herstel en toekomstbestendigheid.  

Het programma ‘Spiegel je business’ past bij uitstek in de regionale herstelagenda en is een ideaal 

hulpmiddel om ondernemers te ondersteunen met nieuwe kennis en inzichten. Dit programma sluit 

dan ook naadloos aan op de heroriëntatie op het ondernemerschap. 

Samen gaan we voor: 

➔ Tonen betrokkenheid regionaal bedrijfsleven 

➔ Lokale zichtbaarheid voor gemeente 

➔ Dialoog met lokale ondernemers 

➔ Meer samenwerking 

➔ Bevorderen ondernemend gedrag 

➔ Stimuleren vernieuwing en innovatie 

 

“Geef ondernemers weer een perspectief voor de toekomst” 

 

 

 

Samen werken aan het herstel van de regionale economie 



 
 

 

Spiegel je business – een programma voor zzp’ers en ondernemers 
 

Stichting Startersloket faciliteert gemeenten en samenwerkingsverbanden (binnen het economisch 

en sociaal domein) bij het informeren en inspireren van ondernemers. Goede communicatie en 

ondersteuning zijn belangrijke aandachtspunten binnen de herstelagenda voor de regionale 

economie. In dit kader hebben wij het programma ‘Spiegel je business’ ontwikkeld.   

 

Spiegel je business is een praktisch programma waarmee elke ondernemer 

kan reflecteren op zichzelf en zijn bedrijf en aan de slag gaat met het 

toekomstbestendig maken van zijn bedrijf. 

 
Werken aan een toekomstbestendig bedrijf 
In het programma ‘Spiegel je business’ werken wij samen met zzp’ers en ondernemers uit jouw 

gemeente aan het toekomstbestendig maken van de onderneming. We houden de deelnemers als 

het ware een spiegel voor. In dit programma worden aan de hand van onder andere ons canvas en 

het werkboek de volgende aspecten behandeld: 

 

• Kwaliteiten en eigenschappen • Omgeving en concurrenten  

• Bedrijfsactiviteit(en) • (Online) marketing 

• Klantbehoefte en USP’s  • Organisatie 

• Product en markt • Financieel inzicht 

• Groei-opties en vernieuwing  

 

Spiegel je business in het kort 

Een praktisch (online) programma gericht op toekomstbestendig ondernemerschap met: 

V  4 praktische en inspirerende online trainingen  

V  Evaluatie per online training 

V  Professionele trainers 

V  Een uniek canvas en werkboek 

V  Persoonlijk boostpakket voor jouw ondernemers 

V  ‘365 dagen samen sterk’ via ‘Het Ondernemerscollectief’ 

Op de volgende pagina lees je meer over de 4 praktische (online) trainingen. 

Meer informatie 
Wil je alles weten over dit programma? Bezoek dan deze pagina of scan de 
QR-code. Heb je na het lezen van dit document vragen of wil je het programma ‘Spiegel je business’ 
inzetten binnen jouw gemeente of samenwerkingsverband? Neem dan contact met ons op via het 
contactformulier of bel naar 085-4881233. 
 

https://www.ondernemerscollectief.nl/spiegel-je-business
https://www.spiegeljebusiness.nl/info-gemeenten/
https://www.spiegeljebusiness.nl/contact/
https://www.spiegeljebusiness.nl/contact/


 
 

 

Trainingen 
 

Ondernemen is vooruitkijken. Zeker in deze tijd is het belangrijk, en voor vele noodzakelijk, om te kijken naar de 

toekomst. Hoe loods je op korte termijn je bedrijf door deze moeilijke periode? En hoe maak je op lange termijn je bedrijf 

klaar voor de toekomst? Dit vraagt om een kritische blik in de spiegel om te ontdekken hoe je er nu voor staat en waar ja 

straks naar toe wilt. Tijdens deze training: 

 

• houden wij je een persoonlijke spiegel voor; 

• ga je kritisch nadenken over je bedrijf, je klant en je omgeving; 

• stimuleren we creativiteit en innovatie; 

• heb je een frisse kijk op marketing en je interne organisatie; 

• benadrukken we het belang van financieel inzicht. 

 
 
De wereld om ons heen is het afgelopen jaar door de coronacrisis flink veranderd. Hierdoor heb jij je als ondernemer in 
een korte tijd moeten aanpassen aan het nieuwe normaal en nieuwe 
omstandigheden. Er wordt meer dan ooit verwacht dat je creatieve denkkracht 
hebt, ondernemend bent, kansen ziet en daar ook naar handelt. Tijdens deze 
training ga je: 
 

• anders en creatief leren denken; 

• diverse creatief denken tools leren toepassen; 

• ontdekken hoe je tools kan inzetten binnen jouw onderneming; 

• in korte tijd tot nieuwe plannen en oplossingen komen; 

• creatief denken strategisch inzetten. 
 
 
Je hebt de juiste kennis, vaardigheden en mooie producten en/of diensten. Maar 

hoe zorg je voor voldoende en de juiste klanten? Klanten werven is ook een vak, 

maar gelukkig makkelijker te leren dan je denkt! Je gaat aan de slag met: 

 

• het creëren of verbeteren van jouw (Personal) Brand; 

• het maken van een goede definitie van jouw ideale klant en jouw niche; 

• het kort en krachtig kunnen uitleggen wat je doet en wat dat oplevert voor de 
klant; 

 

 

Deze training gaat over geldzaken. Hoe kijk je naar de cijfers van je onderneming en 
welke informatie haal je uit de boekhouding en hoe beoordeel je deze? Dit is de 
basis om voor nu en de toekomst te bouwen aan een financieel gezonde 
onderneming! Tijdens deze training is er aandacht voor: 
 

• de factoren die de winstgevendheid beïnvloeden; 

• de verschillende soorten winst, jouw netto inkomen en privébegroting; 

• de opbouw van jouw tarief / prijzen; 

• het kunnen opbouwen van noodzakelijke buffers. 
 



 
 

 

Spiegel je business in cijfers 
 

Deelnemende regio’s Aantal 
gemeenten 

Aantal 
aanmeldingen 

Beoordeling programma Cijfer 

West-Friesland / Hollands 
Kroon 

8 96 
 

8,0 

 

Training Beoordeling spreker Beoordeling training 

1. Toekomst gericht ondernemen 7,8 7,7 

2. Creatief vernieuwen 8,4 8,2 

3. Klanten vinden, klanten binden 7,8 7,7 

4. Financieel gezond ondernemen 8,2 8,2 
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Percentage (%)

Conclusies 

➔ ruim 80% van de ondernemers die heeft 

deelgenomen aan het ‘Spiegel je business 

programma’ heeft zijn/haar onderneming kunnen 

verbeteren.  

➔ Dit programma wordt door alle deelnemers 

aanbevolen aan andere gevestigde ondernemers! 

➔ 87,5% van de deelnemers heeft interesse in een 

online /offline netwerkbijeenkomst met de andere 

deelnemers. 

➔ Het programma voldoet bij 100% van de 

deelnemers aan de verwachtingen   
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Deelnemers aan het woord 

➔ Door dit programma heb ik succesvolle 

verbeteringen in mijn bedrijf door kunnen voeren. 

➔ Een spiegel die ik nodig had. Een steuntje in de 

juiste richting.  

➔ Fijn dat mijn gemeente dit faciliteert. 

➔ Inspirerend en volledig ondernemersprogramma 


