Je eigen bedrijf
beginnen?

Hèt startpunt voor ondernemers
in de Drechtsteden
www.dordrecht.nl/microfinanciering

Joël Wattimena (30), eigen

aar van Bread & Breakfast

“Nadat ik klaar was met mij
n opleiding horecaondern
emer, rolde ik de financiële
in. Al die tijd had ik een dro
wereld
om: een eigen broodjeszaak
/coffee corner starten. Ik ver
marktonderzoek en aan de
richtte
hand daarvan schreef ik een
businessplan. Niet moeilij
mij, want tijdens mijn stu
k
voor
die tot horecaondernemer
had ik dergelijke dingen al
Uit mijn marktonderzoek
ged
aan
.
bleek mijn woonplaats, Cap
elle, niet geschikt als vestigi
te veel concurrentie. In Dor
ngs
pla
ats:
drecht lagen er wel kansen
. Omdat mijn spaargeld ont
was, heb ik bij het Microfi
oereikend
nancieringspunt van de gem
eente Dordrecht gratis adv
ingewonnen over een mic
ies
rokrediet. Ook wilde ik als
one
rvaren ondernemer graag
maken van de coach die mij
gebruikwerd aangeboden. Ik had
en heb behoefte aan iemand
begeleidt in deze startfase,
die mij
iemand met wie ik ook kan
klankborden.
De ervaren adviseurs van
het Microfinancieringspunt
hebben mij geholpen bij het
concretiseren van de haalba
arheid van mijn idee. Uiteind
elijk vond ik een prachtig
midden in het centrum van
pand
Dordrecht en heb ik het kre
diet ontvangen.”
Bread & Breakfast vindt u

in Dordrecht op het Statenp

laats 21 (naast H&M)

Voor wie?
• Alle ondernemers in de Drechtsteden
• Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de uitwerking van zijn plannen
• Iedereen die een goed ondernemingsidee heeft en klaar is om aan de slag te gaan
• Iedereen die beschikt over ondernemersvaardigheden
• Iedereen die niet terecht kan bij een reguliere bank voor een lening
Een BKR-registratie en starten vanuit een uitkering hoeven geen probleem
te zijn voor het aanvragen van een microkrediet

MF-punt in het kort
• Gratis financierings- en bedrijfsadvies voor alle ondernemers met ondernemingsplannen
• Maatwerkadvies door ervaren MF-adviseurs met een groot netwerk en ruime expertise
• Begeleiding bij het uitwerken van jouw ondernemingsplan en de financiële onderbouwing
• Begeleiding bij het aanvragen van een microkrediet, een zakelijke lening tot € 50.000,• Toegang tot een breed netwerk, lokaal en regionaal

Wil je meer weten? Kijk op:
www.dordrecht.nl/microfinanciering
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Robin Weeda (35), eigenaa

r van Kleine Spijzen

“Toen ik mijn baan als gra
fisch vormgever verloor, was
dat net hét zetje dat ik nod
om voor mezelf te gaan beg
ig had
innen. Al een tijdje liep ik
ron
d met het idee een biolog
eet-winkel te openen. Ik wild
ische
e van mijn hobby koken mij
n werk maken. Een eetwin
ik uiteindelijk te risicovol.
kel vond
Ik kwam uit op ‘Kleine Spi
jzen’; mijn catering- en trai
ik vanuit mijn huis run. Hap
teu
rbe
drijf dat
jes, buffetten, diners, ontbijt
jes, lunches, soepen, salades
barbecue of een high tea;
,
een
ik verzorg het tot in de pun
tjes. Maar ik ben ook traiteu
zeggen dat ik gerechten ook
r,
wat
wil
gewoon bezorg en dat de
klant de rest zelf regelt.
Om mijn bedrijf te kunnen
starten, moest ik mijn keu
ken thuis flink uitbreiden.
investering kreeg ik een mic
Voor die
rokrediet. Dat ging niet van
zelf. Ik moest een businessp
schrijven, inclusief een fina
lan
nciële onderbouwing.
De deskundige adviseurs
van het Microfiancieringspun
t geven advies over het bus
Ze helpen je met zaken waa
inessplan.
r ik als onervaren ondernem
er tegenaan loop. Dat is nut
Want in zo’n startfase kom
tig.
t er veel op je af.
Dankzij het microkrediet kre
eg ik de ruimte om een goe
de start te maken.”
Bezoek de website van Rob

in: www.kleinespijzen.nl

Voor wie?
• Alle ondernemers in de Drechtsteden
• Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de uitwerking van zijn plannen
• Iedereen die een goed ondernemingsidee heeft en klaar is om aan de slag te gaan
• Iedereen die beschikt over ondernemersvaardigheden
• Iedereen die niet terecht kan bij een reguliere bank voor een lening
Een BKR-registratie en starten vanuit een uitkering hoeven geen probleem
te zijn voor het aanvragen van een microkrediet

MF-punt in het kort
• Gratis financierings- en bedrijfsadvies voor alle ondernemers met ondernemingsplannen
• Maatwerkadvies door ervaren MF-adviseurs met een groot netwerk en ruime expertise
• Begeleiding bij het uitwerken van jouw ondernemingsplan en de financiële onderbouwing
• Begeleiding bij het aanvragen van een microkrediet, een zakelijke lening tot € 50.000,• Toegang tot een breed netwerk, lokaal en regionaal

Wil je meer weten? Kijk op:
www.dordrecht.nl/microfinanciering
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Hugo Klaus (50), eigenaa

r muziekwinkel Jas, Rok, Blo

es

“Ik speelde al jaren met de
gedachte om mijn carrière
rigoureus om te gooien. Een
platenzaak, dat was mijn
eigen
droom. Op de dag dat ik vijft
ig
werd, opende ik mijn eigen
muziekwinkel Jas, Rok, Blo
es. Met spaargeld kocht ik
het eerste assortiment cd’s
in, knapte ik het huurpand
en dvd’s
van binnen enigszins op en
kocht ik meubilair. Maar daa
was ik er niet en mijn spa
rmee
argeld was op. Bij de bank
kreeg ik geen lening. Mijn
was in orde, maar ze zagen
businessplan
geen heil in mijn platenzaa
k. Bij toeval stuitte ik op Qre
handelsnaam van Stichtin
dits; de
g Microkrediet Nederland.
Op
basis van mijn goed onderb
bedrijfs- en financieringspla
ouwde
n kreeg ik een krediet.
Voor het verkrijgen van mij
n krediet had ik de hulp van
het Microfinancieringspunt
nodig. Door mijn jarenlange
niet
ervaring in de financieel-a
dm
inistratieve sector was het
schrijven van een businessp
lan voor mij gesneden koe
k. Ik prijs mezelf daarmee
Starters die dat niet zelf kun
gelukkig.
nen, moeten zeker gebruik
maken van de diensten die
het Microfinancieringspunt
biedt.
Ik geniet elke dag van de
ultieme vrijheid die ik als
eigen baas nu heb.”
Jas Rok Bloes vindt u in Dor

drecht in de Vriesestraat 122

Voor wie?
• Alle ondernemers in de Drechtsteden
• Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de uitwerking van zijn plannen
• Iedereen die een goed ondernemingsidee heeft en klaar is om aan de slag te gaan
• Iedereen die beschikt over ondernemersvaardigheden
• Iedereen die niet terecht kan bij een reguliere bank voor een lening
Een BKR-registratie en starten vanuit een uitkering hoeven geen probleem
te zijn voor het aanvragen van een microkrediet

MF-punt in het kort
• Gratis financierings- en bedrijfsadvies voor alle ondernemers met ondernemingsplannen
• Maatwerkadvies door ervaren MF-adviseurs met een groot netwerk en ruime expertise
• Begeleiding bij het uitwerken van jouw ondernemingsplan en de financiële onderbouwing
• Begeleiding bij het aanvragen van een microkrediet, een zakelijke lening tot € 50.000,• Toegang tot een breed netwerk, lokaal en regionaal

Wil je meer weten? Kijk op:
www.dordrecht.nl/microfinanciering

