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Wie zijn wij 

Roest Advies is een adviesbureau dat zich richt op ondernemerschap.  

- zelfstandig ondernemerschap in de vorm van een eigen bedrijf of als freelancer 

- sociaal ondernemerschap zoals maatschappelijke projecten, sociale firma's en zelffinancierende 

organisaties.  

Zelfstandig ondernemer 

U wilt een eigen bedrijf starten, als freelancer gaan werken of uw bedrijfsvoering verbeteren? 

Roest Advies biedt training, advies en coaching om uw bedrijfsidee te realiseren. Want 

ondernemen is te leren. Begeleiding door Roest Advies bestaat uit het ontwikkelen van uw 

ondernemersvaardigheden, het vergroten van uw kennis en werken aan persoonlijke 

belemmeringen. In een ondernemingsplan werken we samen alle facetten van uw bedrijfsidee 

grondig uit. Het plan wordt onderbouwd met marktonderzoek en financiële begrotingen. 

Sociaal ondernemerschap en maatschappelijke organisaties 

Niet alleen ondernemers maar ook maatschappelijke organisaties zijn in toenemende mate zelf 

verantwoordelijk voor het binnenhalen van voldoende inkomsten. Dat vraagt om een 

ondernemende houding. Roest Advies adviseert organisaties in het ontwikkelen van 

ondernemende vaardigheden, het opstellen van projectplannen en businessplannen en het 

aantrekken van financiering.  

 

Wat doen wij  

Wij verzorgen: 

 

adviesgesprekken voor ondernemers  

 

individuele startersbegeleiding voor ondernemers 

 

begeleiding bij bedrijfsoverdracht 

 

reïntegratietrajecten voor starters vanuit een uitkeringssituatie 

 

projecten voor overheden en maatschappelijke organisaties 

 

workshop "start eigen bedrijf" voor opleidingsinstituten, adviesorganisaties, reïntegratiebedrijven  

 

trainingen, o.a. verkoopvaardigheden, acquisitie, marketing, financiën 

 

voorlichtingen over ondernemerschap, over freelancen, en over starten vanuit een uitkering 

 

gastcolleges en werkcolleges over ondernemen voor onderwijsinstellingen 

 

financieringsplannen en subsidieaanvragen voor maatschappelijke organisaties 
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Startersbegeleiding 

Ondernemen is te leren.  

Bij het starten van een eigen bedrijf loopt u tegen veel vragen en uitdagingen aan. Welke diensten 

of producten ga ik aanbieden en welke prijs kan ik daarvoor vragen? Hoe kan ik mijn bedrijf onder 

de aandacht van mijn klanten brengen, welke omzet moet ik maken om van mijn bedrijf te kunnen 

leven, welke risico's loop ik, hoe zet ik een goede administratie op? Allemaal vragen die u moet 

beantwoorden voordat u van start kunt gaan. 

Een goede voorbereiding is van het grootste belang. Laat u daarom ondersteunen bij deze 

belangrijke startfase van uw bedrijf. Roest Advies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van 

startende ondernemers in het Kleinbedrijf.  

Tijdens de begeleiding door Roest Advies worden uw ondernemersvaardigheden ontwikkeld, wordt 

kennis overgedragen en worden eventuele persoonlijke belemmeringen aangepakt. In een 

ondernemingsplan worden alle facetten van uw bedrijfsidee grondig uitgewerkt en onderbouwd 

door middel van marktonderzoek en financiële begrotingen.  

Het programma wordt opgebouwd uit advies- en coachinggesprekken en trainingen. Aan de 

hand van een intakegesprek stellen we vast wat u nodig heeft om uw bedrijfsidee te realiseren. In 

een trajectplan wordt het aantal en de inhoud van de advies- en coachinggesprekken vastgelegd 

evenals de trainingen waaraan u deelneemt. Door het trajectplan met een bijbehorende offerte 

weet u vooraf precies wat u kunt verwachten. 

Voor starters die vanuit een uitkeringsituatie starten bestaat de mogelijkheid het 

begeleidingstraject te laten vergoeden door de uitkerende instantie. Bijvoorbeeld door middel van 

een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO). Roest Advies heeft veel ervaring met het 

aanvragen van deze financiering. Belt u ons gerust voor meer informatie. 

Reïntegratietrajecten 

Roest Advies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers die vanuit een 

uitkeringssituatie starten. Starters die vanuit WAO, WIA, WW of WWB een eigen bedrijf willen 

opstarten of als freelancer aan de slag willen, hebben te maken met vaak complexe regelgeving 

rond de samenloop van uitkering en ondernemerschap. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen 

waar de starter gebruik van kan maken. 

Voor starters die vanuit een uitkeringsituatie starten bestaat de mogelijkheid het 

begeleidingstraject te laten vergoeden door de uitkerende instantie. Bijvoorbeeld door middel van 

een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO). 

Voor veel ondernemers die vanuit een uitkering starten is het ondernemerschap geen eerste keus, 

maar een alternatief voor werken in loondienst. In de begeleiding van starters vanuit een 

uitkeringssituatie wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfinzicht, zelfvertrouwen, 

ondernemersattitude en ondernemersvaardigheden.  

Na een zorgvuldige intake wordt een goed beeld verkregen van de sterkten en zwakten van de 

cliënt. Op basis van de intake geven we een advies over de haalbaarheid van het bedrijfsidee en 

maken we een begeleidingsvoorstel op maat. Dit begeleidingsvoorstel omvat de doorlooptijd, een 

overzicht van activiteiten waaruit de begeleiding bestaat, de doelstelling en een offerte.  
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Roest Advies heeft de afgelopen jaren vele ondernemers begeleid bij de start van een eigen 

bedrijf. Het slagingspercentage ligt op ruim 70%. Dat wil zeggen dat minstens 7 van de 10 trajecten 

leidt tot beëindiging (of in geval van WAO een vermindering) van de uitkering. 

Adviesgesprekken 

Ondernemers 

Wilt u de toekomstplannen voor uw onderneming bespreken met een ervaren adviseur of een 

probleem aanpakken maar u weet niet waar u moet beginnen? Dan kunt u gebruik maken van de 

adviesgesprekken van Roest Advies. Met onze ervaring zijn wij een uitstekende gesprekspartner 

voor alle ondernemersproblemen. Bijvoorbeeld voor planbeoordeling, second opinion, adviezen 

op gebied van marktstrategie, financiën, omzetgroei, rendementsverbetering en 

samenwerkingvormen.  

Startende ondenemers 

Bent u zich nog aan het oriënteren op ondernemerschap en vraagt u zich af of een eigen bedrijf 

wel iets voor u is of wilt u eerst eens helder krijgen welke risico's er kleven aan een eigen bedrijf? 

Dan zijn de adviesgesprekken een uitstekende manier om stap voor stap het ondernemerschap te 

onderzoeken en voor te bereiden. 

Bedrijfsoverdracht 

Overweegt u uw bedrijf te verkopen en wilt u hierover geadviseerd worden of wilt u ondersteund 

worden bij het verkoopproces? Roest Advies is betrokken geweest bij diverse bedrijsovernames in 

het kleinbedrijf en kan ook u van dienst zijn. 

Maatschappelijke organisaties 

Voor het uitvoeren van uw initiatieven bent u veelal afhankelijk van externe financiering. De 

wensen en voorwaarden van externe financiers zijn soms moeilijk te verenigen met uw 

vakinhoudelijke deskundigheid en focus op uw doelstelling. Roest Advies kan u hierover adviseren 

en waar nodig behulpzaam zijn bij het opstellen van een businessplan en het aanvragen van 

financiering.  

De adviesgesprekken kunt u per uur afnemen en per keer afspreken. Bel of mail voor een afspraak 

(contact). 

Projecten 

Ondernemers 

In samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties verzorgt Roest Advies 

projecten met het thema ondernemerschap.  

Bijvoorbeeld projecten die het ondernemerschap in een wijk stimuleren of zich richten op 

specifieke doelgroepen. 

Ook voert Roest Advies projecten uit voor gevestigde ondernemers, gericht op verdere 

ontwikkeling van bedrijf en ondernemer, analyseren en oplossen van knelpunten en een doorstart 

van het bedrijf. Indien gewenst wordt een uitgebreide bedrijfsanalyse uitgevoerd. 

De projecten hebben doorgaans 10 tot 30 deelnemende ondernemers, die worden begeleid bij 

het ontwikkelen en realiseren van hun bedrijfsplannen. De begeleiding van de deelnemers bestaat 

in het algemeen uit een voorlichtingsbijeenkomst, adviesgesprekken, trainingen en 

netwerkbijeenkomsten. 
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Maatschappelijke organisaties  

Maatschappelijke organisaties zijn in het algemeen uitstekend in staat om haar doelen te 

realiseren. Motivatie, betrokkenheid en professionaliteit zijn in ruime mate aanwezig. Het knelpunt is 

vaak de financiering van de activiteiten. Financiers bieden in steeds mindere mate een structurele, 

meerjarige financiële ondersteuning.  

Subsidies worden op basis van projectplannen verstrekt, vaak is cofinanciering een voorwaarde en 

wordt van de organisatie verwacht dat zij een steeds groter deel van de inkomsten middels 

"zelffinanciering" weet te realiseren. Van u wordt een ondernemende houding verwacht naast uw 

maatschappelijke focus. 

Roest Advies kan u ondersteunen in het ontwikkelen van een ondernemende aanpak, het 

verwerven van financieel inzicht, het opstellen van een businessplan voor de komende jaren en 

het aanvragen van financiering. 

Trainingen en voorlichting 

Roest Advies verzorgt trainingen van 1 of meerdere dagdelen rond ondernemerschap.  

Training 'Start eigen bedrijf' 

In de training worden alle aspecten van het ondernemerschap besproken en geoefend. Aan de 

orde komen onder andere: ondernemerskwaliteiten, bedrijfsformule, marktonderzoek en 

marketingplan, financieel plan en organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op het 

niveau en het werkveld van de deelnemers. Na deelname aan de training heeft men een 

realistisch beeld van het ondernemerschap gekregen, kan men de haalbaarheid van een 

bedrijfsidee toetsen en heeft men voldoende kennis om een ondernemingsplan op te stellen. De 

deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus met alle informatie uit de training. 

Overige trainingen 

Roest Advies verzorgt daarnaast de volgende trainingen voor startende en gevestigde 

ondernemers: 

 Verkoopvaardigheden  

 Financiële administratie  

 Financiële begrotingen  

 Marketingplan  

 Marktonderzoek  

 Juridische zaken  

Voorlichting 

Roest Advies geeft voorlichtingen van 1 dagdeel over de volgende onderwerpen: 

 Starten als freelancer  

 Starten van een eigen bedrijf  

 Starten vanuit een uitkering  

Contact 

Bent u geïnteresseerd in ondernemerschap of wilt u meer informatie over de diensten van Roest 

Advies, neem vrijblijvend contact met ons op.  

Roest Advies   Alendorperweg 36  3451 GM Vleuten 

T 030-2640480 F 0847 106534 E info@roestadvies.nl  


