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In samenwerking met:
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Met de steun van:

COACHING

Op ondernemen staat geen leeftijd!

+

50

Starten met
een eigen zaak

Integraal, Neos, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en het
Loopbaancentrum Zenitor geven u professionele begeleiding
bij het nemen van de eerste hindernissen.

Voor vele 50-plussers kan de start van een zelfstandig beroep een nieuwe kans inhouden of zelfs
de verwezenlijking van een oude droom betekenen. Maar tussen dromen en daden staan soms
wetten, praktische bezwaren en persoonlijke twijfels.
Ben ik niet te oud om nog een zaak te starten? Zou ik nog durven investeren op mijn leeftijd?
Past ondernemerschap bij mij? Word ik straks wel gelukkig met mijn eigen zaak? Zou ik nog
durven investeren op mijn leeftijd? Kan ik starten vanuit werkloosheid of (brug)pensioen? Welke
vennootschapsvorm is het meest geschikt? Start ik best in hoofd- of bijberoep? Welke impact
heeft mijn nieuw statuut op mijn sociale bescherming?, …. . Bij het starten met een eigen zaak op
oudere leeftijd komt er natuurlijk heel wat kijken!
Een grondige voorbereiding en professionele begeleiding zorgen voor een vlotte start!

Startersinitiatief voor vijftigplussers
Informatiereeksen

“ Starten met een
eigen zaak na je 50ste”
• Hoe start ik op als zelfstandige?  
Startformaliteiten en -modaliteiten.

VOOR WIE ?
Elke 50 + er die graag een eigen zaak wil starten.
Elke 50+ die op oudere leeftijd een nieuwe carrière als ondernemer
wenst uit te bouwen.
Elke 50 +er die recent opstartte als zelfstandige ondernemer.

• Optimalisatie van uw sociaal statuut en
uw sociale bescherming als zelfstandige!
Een initiatief van:

• Ondernemerscompetenties en -vaardigheden.

In samenwerking met:

• Steunmaatregelen,  subsidie- , financierings- &
begeleidingsmogelijkheden bij uw opstart.

BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS

BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS

Gepersonaliseerd begeleidingstraject met
een professionele ondernemerscoach
Een flinke dosis ambitie en wilskracht is onontbeerlijk, maar
volstaat jammer genoeg niet om succesvol te ondernemen.
Dankzij een aangepast coachingtraject verhogen
uw slaagkansen aanzienlijk.

U krijgt meer inzicht in:
• Uw kwaliteiten en valkuilen op weg naar het
ondernemerschap.
• De implicaties van de transitie van werkzoekende/
werknemer naar zelfstandig beroep.

Op ondernemen
staat geen
leeftijd!

• Uw ondernemersidee en het uitvoeringsplan.
• Uw persoonlijk functioneren en work/life balance.
• Enz...

“De 50+ begeleiding hielp mij om mijn eigen voortgang en de
kansen van mijn zelfstandig project te zien. Vooral de open vragen
over de verschillende behoeften van het zelfstandig ondernemen
en de vele praktische tips waren zeer leerrijk. Ik hoop dat mijn
coachervaring andere personen zal inspireren en motiveren!”
Sandra Martelli, Sint-Stevens-Woluwe, kandidaat starter 50-plus met bio-boerderij

“Mijn zelfvertrouwen als ondernemer heeft
een enorme boost gekregen. Naarmate de
50+ coaching vorderde werd ik mij ervan
bewust dat ik toch wel beschik over de juiste
capaciteiten om ondernemer te worden”
Karen Vermuyten, Zoersel, pas gestarte
zelfstandig onderneemster ‘equitherapie met paarden’

Maak uw uitgestelde
plannen of
onvervulde dromen
waar. Begin de zaak
van uw leven!

AANBOD START 50+
1

Geeft u alle nuttige informatie over het starten als
zelfstandige op maat van 50-plussers.

2

Staat samen met u stil bij de kansen én valkuilen
van het ondernemerschap.

+

50

Starten met
een eigen zaak

3

Helpt u uw opstart goed voor te bereiden aan de hand
van een analyse van uw ondernemerscompetenties, uw
ondernemersidee en via een persoonlijk ontwikkelingsen actieplan.

4

Biedt u een individuele begeleidingstraject door
professionele ondernemerscoaches.

5

Biedt u een unieke kans om al uw mogelijkheden
te bekijken en uw netwerk uit te breiden.

KERHEID
RNEMERS

Gisteren waagde
ik de sprong.
Vandaag ben ik
mijn eigen baas.
Wat doet ù morgen?
PRAKTISCH INFO
Secretariaat Integraal vzw, “START 50+”
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Bel naar: 02 21 22 221 (Marc Gommers)
Mail naar info@integraalvzw.be
Surf naar www.starten50plus.be

Een initiatief van:

In samenwerking met:

BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS

Met de medewerking van:

