Brabants Buitengebied Onderneemt
Ondersteuning voor ondernemers met plannen

Voor meer informatie
neemt u contact op met
•S
 treekhuis Kempenland
Doornboomstraat 30
5091 CB Middelbeers
Postbus 5
5090 AA Middelbeers
Telefoon (073) 680 72 00
Dhr P.F.J.M. (Paul) Schellekens
Streekmanager Kempenland
Mobiel 06 29 05 64 27
E-mail pschellekens@brabant.nl
•N
 V REWIN West-Brabant
Postbus 3182
4800 DD Breda
Telefoon (076) 564 67 94
Dhr. P.M.G. (Peter) Princen
Projectmanager
Mobiel 06 51 95 45 07
E-mail p.princen@rewin.nl
•S
 treekhuis Boven-Dommel
Cranendonck 11
6027 RK Soerendonk
Telefoon (073) 680 72 20
Dhr. H. (Has) van Helvoort
Streekmanager
Telefoon (040) 259 46 25
Mobiel 06 51 15 53 49
E-mail h.van.helvoort@sre.nl

Wat is BBO?
BBO staat voor Brabants Buitengebied
onderneemt. Het is een project voor
(aanstaande) ondernemers dat bestaat
uit drie onderdelen: een serie trainingen,
de begeleiding door een persoonlijke
coach (een ervaren ondernemer) en het
opbouwen van een netwerk.
Wie kunnen deelnemen?
Deze cursus is bestemd voor alle startende
ondernemers en voor bestaande onder
nemers met uitbreidingsplannen, uit de
deelgebieden De Kempen, De Baronie en
Boven-Dommel.
Achtergrond
In 2010 gingen bijna 10.000 ondernemers
in Noord- Brabant failliet, waarvan het
grootste gedeelte nog geen 3 jaar eerder
was gestart. Een voorzichtige conclusie
mag zijn dat veel ondernemers wat onder
steuning goed zouden kunnen gebruiken.
Het BBO-project biedt de kans om meer
kennis en inzichten te verwerven die bij het
ondernemen cruciaal zijn. Het gaat dan bij
voorbeeld over het inzetten van marketing
en het voeren van een goede financiële
administratie. In het project worden voor
al ervaringsdeskundigen ingezet die de
dagelijkse praktijk goed kennen. Deelname
aan het project leidt zo tot kwalitatief
betere bedrijven en sterkere ondernemers.
Opzet van het project
Door middel van trainingen, een persoonlijke
coach en het opbouwen van een netwerk
leert de ondernemer van experts en van
mede-ondernemers. Hoe kan je de proble
men die je tegenkomt oplossen en hoe
zorg je dat je kansen ziet en goed benut?
Alle facetten van een ondernemingsplan
komen aan bod. Tijdens de training bestaat
ook de mogelijkheid een eigen marketingen /of ondernemingsplan te maken.
Planning
Het project loopt van september 2011 tot
en met september 2013. Er is ruimte voor
ca. 160 ondernemers die in deze periode
in verschillende groepen deelnemen.

Kosten
Voor het complete pakket d.w.z. training
in vorm van 10 workshops, begeleiding
door een coach gedurende minimaal
1 jaar, 10 netwerkbijeenkomsten, hand
leiding voor het maken van een onder
nemingsplan, ondersteuning door streek
managers, alle materialen, zaalhuur enz.
wordt een eenmalige vergoeding gevraagd
van 450 euro ex BTW.
Locatie
De tien workshopbijeenkomsten worden
op diverse locaties in de regio gehouden
zoals in streekhuis Kempenland in Middel
beers, Rabobanken en op locatie bij onder
nemers.
Aanmelden
U kunt u aanmelden via e–mail:
bboproject@gmail.com. Vermeld uw
naam, adres en e-mailadres, dan wordt
er contact met u opgenomen.
Projectleiding
De Streekmanagers uit West-Brabant,
Boven-Dommel en Kempenland zijn de
trekkers van dit project. Zij kunnen ook
alle informatie geven over dit project
(voor gegevens zie achterzijde).
Samenwerkingspartners
Het BBO-project wordt mogelijk gemaakt
door de samenwerking tussen een aantal
partners, te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincie Noord-Brabant
LEADER
REWIN West-Brabant
Streekhuis Boven-Dommel
Streekhuis Kempenland
Reconstructie Noord-Brabant
SRE
Rabobank
Kamer van Koophandel
Magie van de Baronie
Stichting Kempen Goed
Land van de Hilver
Land van Oirschot
Land van de Zaligheden
Van Oers Accountancy en Advies
Belastingdienst

Wat biedt het BBO-project u?
Het BBO-project bestaat uit drie onderdelen: u volgt een serie trainings
bijeenkomsten, u krijgt begeleiding
van een persoonlijke coach en u
krijgt alle gelegenheid uw eigen
netwerk uit te bouwen.
Trainingen
De kern van het BBO-project is een
serie van tien trainingen. Tijdens
deze trainingen komen de meest
voorkomende problemen van u als
startende ondernemers aan bod.
Het programma biedt de gelegenheid om aan de hand van de onderwerpen een ondernemersplan samen
te stellen. Onderwerpen die voorbijkomen zijn SWOT analyse,
financiële thema’s, boekhouding,
marketing enz.
De trainingen staan onder leiding
van Arnold van der Leeden van Kei
Consultancy, waarbij de financiële
onderwerpen worden verzorgd
door experts van de Rabobank.

Begeleiding van een
persoonlijke coach
Een tweede onderdeel van dit project
is de persoonlijke begeleiding van
een coach. Deze coach zal u ondersteunen bij bijvoorbeeld het maken
van een ondernemingsplan. Ook
kunt u van deze coach advies krijgen
en met hem/haar problemen die
u bij het ondernemen tegenkomt
bespreken.
De coaches komen uit de netwerken
van de Rabobanken, de streek
managers en de partners vanuit
de streekhuizen.
Het bouwen van een netwerk
Een van de belangrijkste zaken voor
een ondernemer is het hebben van
een netwerk. Tijdens deze cursus
komt u in contact met veel andere
ondernemers uit de omgeving.
Ook leert u de coaches kennen,
dit zijn allen ervaren ondernemers.
Een goed netwerk biedt nieuwe
mogelijkheden voor u en uw onderneming.

