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OKB team Limburg

Regiovoorzitter: 
Sjra Clerkx
Team van 35 adviseurs. 

team-limburg@ondernemersklankbord.nl
06-25065671
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord (OKB) helpt 
jaarlijks in Limburg ruim 700 
bedrijven.  
Landelijk zelfs 2.800.
OKB wordt gesubsidieerd door: 
Ministerie van Economische Zaken, 
Rabobank, Provincie  Limburg en 
diverse gemeenten.

De vrijwillige en onbetaalde OKB 
adviseurs werken  
belangeloos en onafhankelijk.

Advies op maat voor:
• Hulp	bij	aanvraag	BBZ krediet
• Bedrijfsbegeleiding
• Marketing
• Financieel	advies
• Startersbegeleiding
• Opvolging
• Bedrijfsbeëindiging
• Bedrijfsovername
• Faillissementspreventie
• Natuurlijk	zijn	wij	ook	een

klankbord voor de ondernemer

Wat is het?

Ondernemersklankbord is een 
onafhankelijke stichting van 
ondernemers, directeuren,  
managers en specialisten die hun 
actieve loopbaan hebben beëindigd. 
Zij stellen vanuit maatschap-pelijke 
betrokkenheid hun jaren-lange 
kennis en praktijkervaring 
belangeloos ter beschikking aan 
ondernemers in het MKB, de 
agrarische sector en maatschap-
pelijke en culturele organisaties. Ze 
staan hen bij in hun onder- 
nemersvraagstukken. Op alle 
vlakken van de bedrijfsvoering en 
in iedere fase van de onderneming 
kunt u op ondersteuning en 
begeleiding van stichting 
Ondernemersklankbord rekenen. 

Adviseur worden bij Ondernemersklankbord?

Meer netwerken en creatieve manieren om 
jouw meerwaarde online te laten zien. 

Meer kansen voor je bedrijf en om een andere baan te vinden met social media en vooral met 
LinkedIn. In een bootcamp van één dag leer je hoe je dat als ondernemer of werkzoekende het 
meest effectief doet. 

Door zelf doen leer je het meest. 
Dus neem je laptop, tablet of smartphone mee naar de praktische training donderdag 9 november bij 
Bibliocenter Weert van 9.30 tot 16.30 uur. 
Aanmelden op www.bibliocenter.nl . Het adres van de bibliotheek is Wilhelminasingel 250 in Weert.

Stevig er tegenaan.
In deze praktische training ligt de focus op LinkedIn. Je leert hoe je jezelf en wat je te bieden hebt krachtig 
profileert. Wat sluit aan bij jouw communicatiestijl? Je leert meer over imago, reputatie en online netwerken 
en creatieve manieren om jouw meerwaarde online te laten zien. 

Social media Bootcamp 
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Geholpen ondernemer aan het woord.
“Ik wil wel zonne-energie, maar waarom kan dit nou niet op een mooie, 
esthetische manier?” Vanuit die gedachte is BEAUsolar ontstaan. 

Mijn naam is Raoul Comuth en in 2012 kwam deze gedachtegang voor het 
eerst bij mij op. Vanuit mijn achtergrond als bouwtechnisch ingenieur had ik 
al eerder mijn Technische Ontwerpbureau Comuth opgestart. Met het 
bouwtechnisch bureau had ik al verscheidene projecten op mijn naam 
staan. Zo heb ik onder andere gewerkt als uitvoeringscoördinator voor IKEA. 
Ik wilde bij mijn eigen woning graag gebruik gaan maken van zonne-energie, 
maar ik wilde niet zomaar zonnepanelen lukraak op mijn dak leggen. Na vele 
uren piekeren, denken, gesprekken met andere deskundigen en grijze haren 
schoot de oplossing mij te binnen. Ik heb een systeem bedacht waarmee de 
zonnepanelen in het dak geïntegreerd worden en het hele dakvlak wordt 
opgevuld zonder gebruik te maken van dakpannen. Het BEAUsolar dak is dus 
ter vervanging van de bestaande dakbedekking. Op deze manier wordt het 
een mooi en strak geheel. 

Het eerste BEAUsolar dak heb ik geplaatst op het dak van mijn moeders 
garage. Op dit dak is ons allereerste systeem geplaatst met acht panelen. 
Doordat dit een relatief klein dak is, kon ik gemakkelijk zien of er eventueel 
knelpunten waren en of het wel echt waterdicht is. Hierna heb ik het 
systeem op mijn eigen woning toegepast. Gevolg was dat meerdere mensen 
bij mij aanbelden om te vragen waar ik mijn dak vandaan had! Zo kwam ik 
erachter dat niet alleen ik, maar een hele markt vraag had aan een 
eenvoudig aan te brengen en esthetisch zonnesysteem. Zodoende is 
BEAUsolar ook commercieel de markt op gegaan en krijgt BEAUsolar 
binnenkort een Europees octrooi.

Wat BEAUsolar zo uniek én innovatief maakt, is de gootconstructie 
tussen de panelen in. Deze gootconstructie, gemaakt van aluminium 
profielen, is aan te passen op ieder type zonnepaneel waarmee het 
gehele dakvlak kan worden opgevuld. Zo kan het dak ook aan iedere 
hoeveelheid op te wekken elektriciteit voldoen.

Voordat het BEAUsolar dak wordt geplaatst, wordt de oude dakbedekking tot 
op de tengels van het dak verwijderd. Vervolgens plaatsen wij een 
dampdoorlatende folio en daarbovenop extra tengels om de ventilatie te 
garanderen. Op de tengels wordt de gootconstructie geplaatst waar de panelen 
in geklikt worden. Vervolgens word het geheel afgewerkt met plastisol 
waardoor het systeem geheel waterdicht is en één strak geheel krijgt. 

Nadat ik in het begin zelfstandig werkte vanuit huis, zijn we ondertussen een 
driekoppig team geworden met een eigen kantoor en loods. Ik zelf blijf 
verantwoordelijke voor alle technische details. Daarnaast is er nog een fulltime 
accountmanager in dienst die het eerste aanspreekpunt is voor onze klanten en 
is een parttime marketingcommunicatie medewerker. Voor de installatie van 
de daken huur ik vaste partners in zoals installateurs, dakdekkers en 
elektriciens. 

In het beginstadium heb ik de hulp ingeroepen van de ondernemersklankbord 
om te sparren met een adviseur, Huub van Wersch, voor de technische details. 
Nu BEAUsolar is doorontwikkeld tot het huidige systeem en hebben wij Will 
Terpstra als adviseur. Hij spart met ons over het reilen en zeilen van de 
bedrijfsvoering. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het 
personeelsbeleid, de financiën, subsidies en verscheidene juridische aspecten. 
Wat ik het fijne hiervan vind is dat ik een onafhankelijke partij heb waarmee ik 
kan sparren om zo tot andere inzichten te komen. Op die manier heeft hij een 
bijdrage geleverd om BEAUsolar succesvol te maken en om deze lijn voort te 
zetten voor de toekomst.

BEAUsolar®

www.BEAUsolar.eu 

+31 6 42 32 46 64 

____________________________________________
BTW: wanneer geldt het lage btw-tarief? 6% naar 9% 

Het nieuwe kabinet wil het lage btw-tarief fors verhogen: 
van 6% naar 9%. Welke producten en diensten vallen onder 
dit lage tarief?

Het verlaagde tarief geldt alleen in uitzonderlijke gevallen. De 
overheid wil dat bepaalde producten en diensten voor zoveel 
mogelijk mensen betaalbaar zijn, zoals eten en drinken. Bij andere 
wil ze de aanschaf stimuleren. In al die gevallen geldt dus het lage 
tarief. Het nieuwe kabinet wil dit tarief verhogen naar 9%. Het 
standaardtarief zou wel gewoon 21% blijven.

Producten met 6%-tarief

• voedingsmiddelen (m.u.v. genotsmiddelen zoals alcohol en
rookwaren)
• geneesmiddelen (ook zelfzorgmiddelen en tandpasta, geen
huismiddelen zoals Haarlemmerolie)
• hulpmiddelen
• boeken
• water
• kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
• boeken en periodieken
• agrarische goederen en gas en minerale olie voor tuinbouw

Diensten met 6%-tarief

• diensten van de kapper
• diensten van de fietsenmaker
• schoenreparatie, kleding- en leerreparatie
• renovatie en herstel van woningen
• logies- en kampeergelegenheid bieden (campingovernachting)
• cultuur en recreatie
• uitvoerende kunsten
• sporten (ook toegang zwembad en sauna)
• personenvervoer
• diensten aan agrariërs

Twijfel je of iets wat jij levert of inkoopt of levert onder dit verlaagde 
btw-tarief valt? Of koop of verkoop je een product dat misschien 
binnen het 6%-tarief valt? Check vooraf met de Belastingdienst of je 
inschatting klopt. 
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  Sprinthills en Ondernemersklankbord kiezen voor samenwerking

Anderzijds ligt de focus geheel op Cittaslow Toerisme en landtoerisme. 
Hier komen duurzaam toerisme, maar ook onderwerpen als  
rendementsverbetering en economische spin off aan bod komen. 
Respect voor het landschap, meer en terugkerend herhaalbezoek aan de 
regio, bij voorkeur in het voor- en naseizoen en hogere bestedingen zijn 
thema’s die aandacht vragen. Daarbij gaat het vooral om synergie 
landschap, gastvrijheid, be-leving en smaak. Gemeenten Eijsden-
Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals willen samen het thema 
ontwikkelen. Ondernemers binnen de kopgroep van Sprinthills hebben 
het thema met enthousiasme geadopteerd. Ondernemer Eugene 
Vaessen van de Gerardushoeve in Epen over Sprinthills; ”Super 
gemotiveerde sparringpartners met goede ideeën om met andere 
ondernemers krachten te bundelen voor een vitale regio en duurzaam 
toerisme”. 
Door de samenwerking met Ondernemersklankbord kan Sprinthills nog 
meer deskundigheid en ondersteuning aan ondernemers bieden. Een 
win-win situatie die past bij eigentijds ondernemerschap. 

Sprinthills is bedoeld als monitor om de toeristische bedrijvigheid 
in Zuid-Limburg te stimuleren. Innoveren, het ontwikkelen van 
activiteiten en deze met elkaar te verbinden zijn de 
uitgangspunten. 

Sprinthills is gestart als een initiatief van Rabobank CZL met Marlies 
Sobczak als projectleider. In de periode 2014-2016 is een basis 
gelegd. Ondernemers hebben bepaald welke concrete acties 
ondernomen moeten worden.   
Binnen de opdrachten van Sprinthills ligt de focus op realisatie van 
vernieuwende concepten en kwaliteitsverbetering binnen de 
toeristisch-recreatieve sector. Ondernemerschap linken  aan 
productinnovatie is het uitgangspunt. Daarbij gaat het om grote en 
kleine initiatieven, met het accent op beleving, al dan niet 
gekoppeld aan investeringsprogramma’s. Het bedrijfsleven 
toenadering laten zoeken bij de ambitie van de overheid is een 
gericht instrument. Binnen Sprinthills is inmiddels een team van 
betrokkenen actief. Ondernemers zijn in de hoofdrol en zorgen 
voor input. Gemeenten faciliteren. Vele partners zijn gekoppeld 
zoals IVN, Zuyd Hogeschool, Stichting Noorbeek Natuurlijk.
Inmiddels zijn er concrete stappen gezet. Ondernemers hebben 
kenbaar gemaakt waar hun kennisbehoefte lag en dit heeft weer 
geresulteerd in boeiende inspiratiesessies. Soms één op een, dan 
weer in collectief verband, worden ondernemers geholpen in hun 
streven naar kwaliteitsverbetering.  Er ligt een Doe-boek voor 
ondernemers en er wordt gewerkt aan een middel voor 
ondernemers dat moet aanzetten tot rechtstreekse reserveringen. 

De basis van het werk van Sprinthills is erop gericht het unieke 
aanbod van onze regio te etaleren.  Een belangrijk thema is het 
Romeinse Verleden, dat samen met IKL en de gemeente Simpelveld 
als opdrachtgever, gestalte krijgt. 

Stichting Sprinthills 
Kantoor gevestigd: 
Wolfhagen 75  
6365 BM  Schinnen 
06 1030 2120  
info@sprinthills.nl  
www.sprinthills.nl 

Investeringsaftrek in 2017: zo zit dat

Bedrijfsmiddelen aanschaffen voor jouw bedrijf kan extra 
belastingvoordeel opleveren. 

Als deze investering voldoet aan de voorwaarden, kun je voor dat boekjaar 
via de investeringsaftrek een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Wat 
houdt deze fiscale aftrepost in en wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van 2016?
Wat is de investeringsaftrek?
Ondernemers die een bedrijf beginnen moeten investeren, ongeacht 
beroep of branche. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een 
computer, gereedschap, machine of kantoormeubelen.
Deze investeringen in bedrijfsmiddelen kan een ondernemer aftrekken van 
de winst. Al zijn hier wel de nodige voorwaarden van de Belastingdienst 
aan verbonden. 
De investeringsaftrek staat verder los van de mogelijkheid tot het 
afschrijven van bedrijfsmiddelen en is daarmee voor (startende) 
ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren.

Waaruit bestaat de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een overkoepelend begrip voor een aantal aftrekposten 
die onder deze fiscale regeling vallen:

• kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (voor kleine investeringen in
bedrijfsmiddelen)

• energie-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan)

• milieu-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan)

De meeste ZZP'ers krijgen te maken met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(KIA), omdat deze aftrekpost betrekking heeft op het investeren in 
bedrijfsmiddelen. Alle ondernemers kunnen hiervan gebruikmaken, mits aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan. 

Lees meer:

https://www.ikgastarten.nl/financien/investeren/investeringsaftrek-2017-zo-zit-
dat?
profileid=4407715&profilesource=Copernica&utm_source=Ikgastarten&utm_med
ium=Nieuwsbrief&utm_campaign=weeknr2017-40

Meer info:
06-25065671  Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
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Ondernemersklankbord helpt en adviseert.

Hoe is Cuore ontstaan? 
Mijn naam is Tessa Zijlstra. Geboren op 11 september 1976 in 
Maasbracht. Na opgegroeid te zijn aan boord, op het schip van mijn 
ouders, ben ik verpleegkunde gaan studeren. De zorg voor anderen 
is iets dat al vroeg in mij opbloeide. Na 10 jaar in een verpleeghuis te 
hebben gewerkt wilde ik graag mijn kennis overbrengen op anderen. 
Ik werd instructeur verpleegkunde voor verzorgende en 
verpleegkundigen in opleiding.

Voor mij was de stap vervolgens nog maar klein om mijn 
trainingsvaardigheden en kennis te bundelen in mijn eigen bedrijf. In 
2011 ontstond dan ook Cuore. Voor mij was de naam van mijn bedrijf 
vanaf het begin duidelijk.
- Ik werk vanuit mijn hart met veel passie en overgave.
- Ik heb hart voor mensen, ik wil mensen helpen om gevaren te

erkennen, goed in te schatten en er mee om te gaan.
- Cuore betekent in het Italiaans ‘’hart’’, mooier kan het niet!

Op wie richt Cuore zich? 
Vanuit mijn passie voor zorg & hulpverlening en liefde voor mensen is 
mijn bedrijf Cuore langzaam maar zeker uitgegroeid tot een bloeiend 
bedrijf. Van kleine groepen Reanimatie of Kinder EHBO bij iemand aan 
huis of op bedrijfslocatie tot BHV op locatie. Juist de diversiteit aan 
doelgroepen zoals bv kraamcentra, kinderdagverblijven maar ook 
scheepswerven en politiekorpsen maakt het interessant. 

Waar staat Cuore voor? 
Cuore onderscheidt zich door haar cursusaanbod volledig op 
maat aan te bieden. Dit kan zijn bij u thuis, bij uw vereniging of op 
een bedrijfslocatie. Maar niet alleen geografisch en locatie-
technisch is Cuore onderscheidend. Ook de inhoud van de 
trainingen mag met recht onderscheidend genoemd worden. Het 
sluit altijd aan bij wat u morgen mee kunt maken. Verder staat 
persoonlijke aandacht bij Cuore hoog op de agenda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Tessa Zijlstra 
www.cuorereanimatie.nl

De scheepvaart en watersport zijn doelgroepen die een 
belangrijke plek innemen binnen Cuore. Als schippersdochter 
heb ik mij gespecialiseerd in ongevallen op en rond het water. 
De cursussen verzorg ik 150 km. Rondom Weert. 

Steek de kop niet in het zand.
Ondernemers zijn mensen die niet graag om hulp vragen.
Jammer want hulp/advies vragen is geen schande, maar juist slim.
Steek de kop niet in het zand!

Ondernemers willen zelfstandig zijn en succesvol. In die cultuur past 
het niet dat je klaagt en om hulp/advies vraagt als het even tegenzit. 
In hoop op betere tijden wordt die vraag zo lang mogelijk uitgesteld. 
Dat is soms lovenswaardig, maar vaak ook jammer.
Daarom is het verstandig om niet te lang te wachten en 
Ondernemersklankbord (OKB) uit te nodigen voor een hulp/advies 
traject. Dan komt er snel licht in de duisternis.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, OKB vraagt een minimale 
donatie van € 150,00 voor een half jaar onbeperkt hulp/advies. De 
vrijwillige en onbetaalde adviseurs van OKB werken onafhankelijk en 
belangeloos.

Meer info:
06-25065671.
Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

__________________________________________________________________________

U kunt uw accountant/boekhouder niet meer betalen!

De Limburgse Zaak biedt een aantal financiële, economische en juridische diensten 
aan om ondernemers te helpen met het opstellen van financiële gegevens, hulp bij 
het schrijven van een ondernemersplan etc. wanneer hij of zij niet meer de 
middelen heeft om dit te laten doen. Het is ons doel om er voor te zorgen dat de 
ondernemer ook leert om te gaan met een administratie, zodat de ondernemer zelf 
in de toekomst de boekhouding kan bijhouden.
CRITERIA
• Inkomen uit onderneming plm. 125% van het minimumloon
• Minimaal 18 maanden ondernemer
KOSTEN
Aan hulp via De Limburgse Zaak zijn geen kosten verbonden. De hulp is door 
subsidie van de Provincie Limburg helemaal GRATIS.

De Limburgse Zaak is een
hulpprogramma van
Ondernemersklankbord
team Limburg.

In samenwerking met 
studenten van een
Hogeschool.

Meer info:
06-25065671 Sjra Clerkx
team-limburg@
ondernemersklankbord.nl


