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Outplacement naar ondernemerschap: Van baan naar eigen bedrijf

Begeleiding naar ondernemerschap
Bij outplacement wordt vaak gedacht aan een nieuwe baan in loondienst.
Maar steeds vaker wordt gekozen voor een bestaan als zelfstandige.
Om uw start tot een succes te maken, kan IMK u begeleiden naar zelfstandig
ondernemerschap.

de cijfers spreken voor zich
Begeleidingstrajecten die resulteren in een ondernemingsplan
Landelijk percentage

51 % 1

Met begeleiding door IMK	

65 % 2

Percentage ondernemingen dat na 3 jaar nog bestaat
Landelijk percentage

70 % 3

Met begeleiding door IMK	

80 % 4

1) Onderzoek ITS ‘Coaching van startende ondernemers’, 2009
2) Resultaten IMK 2010
3) Onderzoeksresultaten EIM en CBS, 2008
4) Resultaten IMK 2008

Een begeleidingstraject van IMK bestaat uit drie fasen:

Fase 1

oriëntatie en intake

U bespreekt met een ondernemerscoach van IMK uw bedrijfs
idee. Daarbij komt aan de orde of u over de nodige kwaliteiten
beschikt om ondernemer te worden. Op basis van dit gesprek
wordt een trajectvoorstel op maat opgesteld.

Fase 2

begeleiding voor de start

U krijgt begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan en
het verkrijgen van eventuele financiering. Ook kunt u uw onder
nemerskennis en – vaardigheden verder ontwikkelen via scholing,
training en/of coaching.

Fase 3

begeleiding na de start

De financiering is rond. Dit betekent dat de investeringen kunnen
worden geconcretiseerd en dat contact kan worden gelegd met
bijvoorbeeld de belastingdienst. Uw IMK ondernemerscoach is
beschikbaar als klankbord.
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IMK aanpak werkt
De nadruk bij de werkwijze van IMK ligt op een gezonde bedrijfsvoering.
Aan de hand van de IMK ondernemerscan wordt eerst een test op brancheniveau
gedaan om te kijken of het ondernemerschap wat voor u is. Gedurende het voor
bereidingstraject wordt gebruik gemaakt van een online-ondernemingsplan en
e-coaching. Dankzij een goede voorbereiding, een doordacht plan en een goede
financiële basis zijn starters die zijn begeleid door IMK zeer succesvol.
Wilt u meer weten? Neem contact op met IMK of bespreek de mogelijkheden
met uw uitkeringsinstantie.

Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers
op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start
tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden.
De ondernemer met zijn talenten en passie staat centraal.
Met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen wordt
intensief samengewerkt.
Om ondernemers goed te kunnen ondersteunen, beschikt IMK in heel
Nederland over 150 ondernemersbegeleiders. Deze experts beschikken
over branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van
ondernemerschap en zijn goed op de hoogte van publieke en private
microfinanciering.
Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes
begeleid door IMK.
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