
Opstarten 
eigen bedrijf
De stap naar een onzeker 
bestaan vol kansen

Genoeg van je baas?
Heb jij een briljant idee voor een product of dienst? Droom je 

van vrijheid? Denk je dat jij het beter of anders kan? Wil je je 

passie vormgeven? Is het antwoord op voorgaande vragen ‘ja’, 

dan kan het een goed idee zijn om als zelfstandig ondernemer 

aan de slag te gaan. Je kunt je eigen bedrijf oprichten of 

op freelancerbasis je diensten aanbieden. Dat is spannend, 

uitdagend en kan daarnaast erg goed voor je carrièrekansen 

zijn.

Ga de uitdaging aan
Van loondienst naar zelfstandig ondernemer is een grote stap 

met voor- en nadelen. Van een gespreid bedje, waar alles voor 

je geregeld is (pensioen, WAO, verzekeringen), ga je naar een 

onzekere, doch uitdagende situatie waarin je alles zelf mag 

regelen. Want je kunt het namelijk regelen zoals jij dat wilt; 

je kunt er je passie en je dromen in kwijt. De overgang van 

je bestaan als ‘loonslaaf’ naar dat van een vrij persoon, is 

ontzettend spannend, leerzaam, leuk en uitdagend.

Praktische aanpak
Onze praktische resultaatgerichte aanpak levert in weinig extra 

tijd een hoog rendement op. De eerste sessie is erop gericht 

je persoonlijke wensen in kaart te brengen. Aan de hand van 

een intakegesprek wordt een plan van aanpak en gewenst 

begeleidingstraject in een contract vastgeleg

Ook maken wij een ‘quarantaine’-afspraak met je, wat betekent 

dat wij nooit informatie aan derden zullen verstrekken. Op deze 

manier kun je de coach als klankbord gebruiken in een voor jou 

vertrouwde situatie.
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Ons onderscheidend vermogen 
Jouw ideeën, wensen en dromen kunnen werkelijkheid worden. 

Dit is verre van een sprookje. Diverse consultants van Corinor 

hebben de weg van Wens naar Werkelijkheid zelf volbracht en 

weten wat het is om je eigen bedrijf op te zetten. Hun passie 

is om jou te helpen je droom te verwezenlijken. Je kunt een 

beroep doen op hun brede bedrijfskundige, organisatorische, 

marketing technische, verkoop en productontwikkeling kennis. 

Ze staan als adviseur aan je zijde met een pragmatische 

inslag en zijn gecommitteerd aan jouw succes! Binnen negen 

maanden begeleiden we je naar rendement. 

Resultaten die je mag verwachten 
De begeleiding bij het opstarten van een eigen bedrijf, bestaat 

uit de volgende hoofdlijnen:

 ▪ je visie, missie en focus scherp krijgen 

 ▪ opzetten van een businessplan 

 ▪ product-/marktcombinaties helder krijgen

 ▪ heldere prijsstelling en afbakening van het product/dienst 

 ▪ advisering juridische vorm en opzetten boekhouding

 ▪ ondersteuning inrichting bedrijfsprocessen 

 ▪ advisering, training en ondersteuning in marketing en  

 verkoop

 ▪ ondersteuning en verwijzing naar netwerken Corinor bv 

 ▪ verwijsfunctie naar ondersteunende overheidsinstanties 

 ▪ inzichtelijk maken en ontwikkelen van ontbrekende  

 ondernemers– c.q. vakkennis 

 ▪ bouwen aan je zelfvertrouwen, persoonlijke leiderschap en  

 persoonlijk ondernemerschap 

 ▪ je leert je eigen grenzen duurzaam te verleggen en de  

 bekende beren op de weg te nivelleren

Ben jij klaar om jouw wens werkelijkheid te maken en je 

eigen bedrijf op te zetten? We helpen je graag om jouw idee te 

realiseren!
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