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VLOK op startersdagen
Dit jaar is de VLOK weer present op de Startersdagen van de Kamer van 

Koophandel. Vroeger alleen op de eerste zaterdag in november, vanaf dit 

jaar meerdere keren per jaar op verschillende plaatsen in Nederland. Na 

de aftrap op 10 maart 2018 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam 

Zuid-Oost komt de VLOK op 20 juni 2018 in het WTC in Rotterdam en op  

3 november 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Elk jaar trekken vele mensen de stoute 

schoenen aan en besluiten om voor 

zichzelf te beginnen. Of het nu komt door 

een slechte economie die ervoor zorgt 

dat je ineens op straat bent komen te 

staan of door een goede economie 

waarin het optimisme over kansen te 

boventoon voert, de Kamer van Koop-

handel krijgt elk jaar vele duizenden 

inschrijvingen te verwerken. De Kamer 

van Koophandel ondersteunt de starters 

graag onder meer tijdens de Starters-

dagen met een scala aan bedrijven en 

instellingen die de starters ook graag van 

dienst zijn.

Jongeren

Deelname aan de Startersdag levert 

boeiende gesprekken op. Mensen die 

vanuit verschillende achtergronden  

als ondernemer willen starten. In 

Amsterdam hebben we zowel met 

jongeren als met oudere starters 

gesproken waaronder ook mensen die 

zich als meubelmaker of interieurbouwer 

willen vestigen.

Opvallend is dat de jongere starters 

zelfbewust hun keuze maken. Sommigen 

moeten hun vakopleiding nog afmaken, 

maar bereiden zich nu al serieus voor op 

hun eigen bedrijf. Een aantal mensen die 

we op de VLOK-stand spraken kwamen 

uit een ondernemersgezin. Soms ook in 

gezelschap van een ondernemende ouder.

Ouderen

Aan de VLOK-stand kwamen ook enkele 

mensen die na een lange loondienst-

verhouding op latere leeftijd alsnog 

werkloos waren geworden. Daarnaast 

ook ouderen, die door de aanhoudende 

berichten over het tekort aan vakmensen 

nu de keuze maken om voor zichzelf te 

beginnen. Daarbij speelt onder meer mee 

de stress die de werkgever oplegt om het 

werk ‘even snel’ af te maken.

Zowel de jongeren als de ouderen 

hebben over het algemeen de vaste 

overtuiging dat er een goed inkomen kan 

worden behaald uit hun ambachtelijke 

arbeid. Wel zijn ze beducht voor de extra 

zaken die bij het ondernemerschap 

komen kijken. 

VLOK-bijdrage

De zaken die de VLOK een ondernemer 

kan bieden kwamen goed over bij de 

bezoekers. In het bijzonder de VLOK-

Uitvoerings voorwaarden als basis voor 

goede afspraken met je klant. Maar ook 

de vakinformatie via de vaktijdschriften, 

de trainingen die de VLOK met partners 

organiseert en de hulp bij de bedrijfs-

voering via de VLOK-Helpdesk en via een 

uitgelezen pakket van collectieve 

bedrijfsverzekeringen maakten de 

bezoekers nieuwsgierig. Tenslotte gaven 

de bezoekers te kennen ook contacten 

met gelijkgestemde collega-onder-

nemers te waarderen.

www.vlok.nl
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