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Bekijk het ook eens positief…

Je faling als begin van iets nieuws
Het is hier en nu dat je de kans krijgt om heel je
leven opnieuw op een rijtje te zetten en de bakens voor de toekomst uit te stippelen, samen
met Tussenstap. Grijp die kans!

s Wie komt in aanmerking?
Je woont in Vlaanderen, je zaak
ging failliet en je wil minimum 8 uur
investeren in je toekomst.

Meer weten?
s www.hernieuwdondernemerschap.be

Of contacteer: Tussenstap
Spastraat 8 ,1000 Brussel
tel. 02/238 05 86, fax: 02/230 10 72
info@hernieuwdondernemerschap.be

s Waar kan ik hiervoor terecht?
Je kan kosteloos terecht in elke
Vlaamse provincie en Brussel.
Je kan jezelf aanmelden via
info@hernieuwdondernemerschap.be

Zenitor vzw, divisie Tussenstap is een initiatief

s Wat kan je verwachten?
Onze professionele coaches zoeken
samen met jou de meest passende weg
naar een hernieuwde beroepsactiviteit
als zelfstandig ondernemer of een job
in dienstverband.

Dit project kwam tot stand dank zij
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Met dank aan onze projectpartners

zet je op weg

Tussenstap laat je kiezen
In 2009 gingen in Vlaanderen
4816 bedrijven in faling. Moest ook
jouw bedrijf de boeken neerleggen?
Dan is Tussenstap er voor jou.
Speciaal voor wie de draad terug wil
opnemen, lanceert Tussenstap in
Vlaanderen het project ‘Hernieuwd
Ondernemerschap’, goed voor
minstens 8 uur gratis professionele
voorbereiding op een nieuwe start.
Dit project loopt in samenwerking
met het Europees Sociaal Fonds,
de VDAB en Syntra Vlaanderen.
Misschien ook iets voor jou?
In deze folder krijg je een
- begin van - antwoord.
Ook wanneer je als werknemer
verder wil, bevat deze folder
nuttige informatie.

Is herstarten als ondernemer geen optie, dan
begeleidt Tussenstap je naar een loopbaan in
loondienst. Een keuze die erg succesvol kan zijn.
Als ex-zelfstandige weet je wat werken is. Maar
dat betekent natuurlijk nog niet dat iedereen
op jou zit te wachten. En ben je wel in staat om
voor een ‘baas’ te werken? Tussenstap zoekt
met je mee naar de antwoorden.

Tussenstap ondersteunt je herstart
Na een faling opnieuw in jezelf geloven is één
zaak. De twijfels van je omgeving overwinnen, is nog wat anders. Je business plan en
strategisch verhaal zullen dit keer nóg sterker
moeten klinken. De coach bekijkt met jou wat
er fout ging, zet je weerbaarheid op scherp,
en verwijst je waar nodig door naar extra opleidingen om je ondernemerskwaliteiten op
te krikken.

OOK WANNEER JE ALS
WERKNEMER VERDER WIL,
KAN JE BIJ
TUSSENSTAP TERECHT

s

Wat k an Tus s e n stap voor j e doe n?

Tussenstap onderbouwt je keuze
Tussenstap leert je de juiste vragen te stellen,
als basis voor je uiteindelijke - eigen- loopbaankeuze:

s (Wat) heb ik geleerd uit mijn
faling? Wat zal je in de toekomst
zeker anders doen? Hoe ga ik
gewapender te werk?
s Wat wil ik zelf het liefst? Opnieuw
(de stress en verantwoordelijkheid,
maar ook de uitdaging van) een
eigen zaak, of toch maar een
loopbaan in loondienst?
s Hoe los ik de problemen op die
een eventuele herstart als ondernemer bemoeilijken? Hoe overtuig je
zakenpartners om toch (opnieuw)
met jou in zee te gaan?
s Beschik ik over de juiste competenties om mijn nieuwe loopbaandromen te realiseren? Waar en hoe
kan je de eventueel noodzakelijke
extra competenties verwerven?
s Waar wil ik met mijn leven naartoe? Wat voor werk wil je het liefste
doen? Hoe zie je de toekomstige
verhouding werk-privéleven?

