werkt naar oplossingen
voor parttime ondernemers

Kijk voor voorwaarden en mogelijkheden op
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
of neem contact met ons op via 14058.
We zitten altijd bij je in de buurt, met servicepunten in
Leeuwarden, Heerenveen, Kollum, Noordwolde, Wolvega
en Franeker.
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
telefoon: 14058
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
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Grote passie, kleine onderneming
Van je passie je werk maken. Of met je hobby geld
verdienen. Je onhaalbare dromen tòch realiseren?
Soms lijkt een eigen bedrijf ver weg, niet omdat je niet wil,
maar omdat je er niet genoeg mee kunt verdienen.

BUREAU ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN

werkt naar oplossingen
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Tanja had hele eigen ideeën over aanleg en onderhoud van tuinen. Maar vanuit
een bijstandsuitkering een eigen onderneming opzetten leek een onhaalbaar
ideaal. Totdat een adviseur van Bureau Zelfstandigen Fryslân haar wees
op parttime ondernemen. Nu doet Tanja een aantal uren per week
wat ze het liefste doet, met haar schep en schoffel buiten de
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Misschien is parttime ondernemen jouw kans.

Workshops voor een goede start!

Ontvang je een bijstandsuitkering en heb je een droom of hobby,
dan is het mogelijk om hiermee parttime aan de slag te gaan.
Ook als je met je eigen onderneming niet genoeg geld
kunt verdienen om in je levensonderhoud te voorzien.
Parttime ondernemen kun je namelijk doen naast je
bijstandsuitkering.
Met parttime ondernemen kun je zelf je eigen
werktijden bepalen, werken aan iets wat je belangrijk vindt of je kunt het combineren met zorgtaken.

Bureau Zelfstandige Fryslân biedt je vier workshops met praktische informatie:
- Wie is je doelgroep?
- Hoe zet je de administratie op?
- Het toepassen van de belastingregels.
- Het ontwikkelen van marketing.
- Opzetten van bedrijfsnetwerken.
- Hoe gaat de verrekening met de uitkering?

Ideeën voor een onderneming? Neem contact op met
Bureau Zelfstandigen Fryslân. Samen kijken we naar wat er
mogelijk is.

Piano stemmen is een vak apart. Behalve een opleiding en goed
gereedschap had Paul ook een uitstekend gehoor en een liefde
voor rollende tertsen en grote secundes. Als pianostemmer zou
hij niet genoeg klanten kunnen vinden om er van te kunnen leven.
In overleg met Bureau Zelfstandigen Fryslân kon hij als parttime
ondernemer tóch blijven werken aan reine octaven en zwevende
kwinten.

Na deelname aan de workshops weet je of het
ondernemerschap bij je past. Na overleg met
Bureau Zelfstandigen Fryslân kun je starten
met je bedrijf.
Na ongeveer drie maanden nodigen we
je uit om te bespreken hoe het met
jou en je bedrijf gaat.

Wanneer ben je parttime
ondernemer?
-	Je werkt gemiddeld niet meer dan 25 uur per
week als ondernemer.
-	Je staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
-	Je voldoet aan de gestelde opleidingseisen
en bent rechtmatig gevestigd.
-	De prijzen van je product zijn in overstemming met de branche.
- Je hebt een duidelijke administratie.
Naast het parttime ondernemen solliciteer je
wel naar een baan in loondienst.
Meer weten? Neem dan contact op met
Bureau Zelfstandigen Fryslân, info@
bureauzelfstandigenfryslan.nl of
per telefoon: 14058.

