Vouchers voor businesscoaching en opleiding voor startende ondernemers in
Overijssel en Gelderland
Overijssel en Gelderland verstrekken vouchers van maximaal € 2.000 om een
succesvolle start van je eigen bedrijf te stimuleren.
Doel
De Startversneller is er om startende
ondernemers een steuntje in de rug te bieden.
Met het programma willen de provincies
Gelderland en Overijssel de slagingskans van
startende ondernemers vergroten en zo de
economische bedrijvigheid in de regio stimuleren.

Wie komt ervoor in aanmerking?
Om voor subsidie in aanmerking te komen, zal er
o.a. voldaan moeten worden aan de volgende
vereisten:
• Je staat niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij
de KvK (alle rechtsvormen);
• De standplaats van je onderneming is in
Gelderland of in Overijssel;
• Je wilt zelf investeren met tijd (fulltime) en
geld en je hebt een gedegen plan van aanpak
voor je bedrijf;
• Je hebt niet eerder deelgenomen aan het
startersprogramma IkStartSmart,
MoveToSocial of startersvouchers ontvangen
van de provincie Overijssel.

Slechts enkele spelregels
Je kunt in aanmerking komen voor een voucher
van € 1.000,- om te besteden aan
businesscoaching en een tweede voucher van €
1.000,- om te besteden aan het volgen van een
vakgerichte opleiding. Je krijgt 80% van de kosten
vergoed met een minimum van € 500,- en een
maximum van € 1.000,- per voucher.
Aan het begin en eind van het traject krijg je
toegang tot een ondernemers E-scan. Met de
uitslag van de scan krijg je inzicht in jouw
ondernemersvaardigheden.
Voor de provincie Overijssel geldt ook dat je
deelneemt aan 4 intervisiebijeenkomsten in de
regio.

Aanvraagperiode
Het programma De Startversneller in Gelderland
loopt van 1 maart 2018 tot 1 januari 2021.
Voucheraanvragen kunnen tot 1 januari 2021
worden aangevraagd.
Het programma De Startversneller in Overijssel
loopt van 1 oktober 2018 tot eind 2020.
Voucheraanvragen kunnen tot 31 december 2019
worden aangevraagd.
Mogelijk wordt deze regeling verlengd.

Waar bestaat het Coachpakket uit?
• 5 coachgesprekken van 1,5 uur;
• Gesprekken vinden plaats in Bathmen of
online;
• Kosten € 1.250 exclusief BTW, waarvan
subsidie € 1.000, waardoor eigen investering
slechts € 250 bedraagt.
• Het onderwerp van coaching bepaal jij zelf.

Kantooreigenaren
De regeling kan zowel worden benut voor
startende accountants en belastingadviseurs, als
hun klanten.
Door wie?
Wendy Bent AA MSc, verbonden aan Fiscount, is
zowel accountant als executive coach en weet als
geen ander startende ondernemers te begeleiden.
Meer weten?
Neem dan contact op met Wendy,
w.bent@fiscount.nl.

