Bedrijfscontactpunt Maastricht

Over het Bedrijfscontactpunt

Als gemeente maken wij ons sterk voor de ondernemers in de stad.
Wat wij voor u kunnen betekenen leest u in deze flyer. Op de foto het hele team van
links naar rechts: Marc Croijmans, Lilian Cortenraad, Wim Jan Doelman, Brenda Firth,
Yvette Van de Winkel, Ron de Joode, Anneke Schüler, Joop Timmermans.
Lilian Cortenraad, accountmanager en binnen het bedrijfscontactpunt het eerste aanspreekpunt voor bedrijven
“Een jonge ondernemer wil een (medische) praktijk
beginnen. Maar kan dat op de plek die hij voor ogen
heeft? Ik ga voor hem op onderzoek uit. Het kan!
Als ik hem bel en hem het goede nieuws vertel, hoor
ik de blijdschap en opluchting in zijn stem. Hij kan
beginnen! Zijn enthousiasme slaat op mij over. Mijn
werkdag is geslaagd.”
Ron de Joode, acoountmanager en binnen het bedrijfscontactpunt het eerste aanspreekpunt voor bedrijven
“Het Bedrijfscontactpunt Maastricht ontleent zijn bestaansrecht aan de ondernemer. Dat betekent voor mij
dat ik weet wat die ondernemer bezighoudt. Voor veel
bedrijven is de gemeente een black box: wat gebeurt

daar nu allemaal de hele dag? Daarom is persoonlijk
contact belangrijk. Werken bij het Bedrijfscontactpunt Maastricht betekent samen zorgen voor een
omgeving waarin alle belangen gediend worden en
waarbinnen optimaal ondernomen kan worden.”
Marc Croijmans, accountmanager
“Bemiddelen tussen de marktpartijen en een bedrijf
dat zich nieuw in Maastricht wil vestigen. Helpen
bij het vinden van de juiste locatie, gekwalificeerd
personeel en goede dienstverleners. Het bedrijf
ontzorgen. En als het bedrijf eenmaal gevestigd is,
ervoor zorgen dat het kan ondernemen en groeien.
Foto: Ellen van den Bouwhuysen
Stimuleren van de economie
in de volle breedte, maar
met het behouden en groeien van werkgelegenheid als
uitgangspunt. Daar doe ik het voor; dat is mijn passie:
bedrijven helpen om zich in Maastricht te vestigen.”

Meer weten?

www.bedrijfscontactpunt.nl

Riku Erkkila van
Famous American
Bistro (FAB):
“Het Bedrijfscontactpunt
Maastricht heeft ons goed
geholpen. Niet door te verwijzen naar een website,
maar door ons echt bij de
hand te nemen. Inmiddels
loopt FAB heel goed.”

Marcel Niks van TMN Bike-Service:
“Voor TMN Bike-Service had ik geen ervaring met ondernemen. Ik kwam in de WW terecht. Achteraf gezien was
dat de ideale situatie om een onderneming te beginnen.
Ik schreef me in voor een opleiding tot fietsenmaker. En
ik ging op zoek naar informatie. Zo bezocht ik de Startersdag Limburg. Hier heeft het Bedrijfscontactpunt
Maastricht me goed op weg geholpen. Ik kreeg antwoord
op heel basale vragen: wat komt er op me af ? Waar moet
ik allemaal aan denken? Welke vergunningen heb ik nodig? Mede door hun hulp is het allemaal snel gegaan.”

Frans Ottenhoff van Best Escape:
“Toen we een pand vonden, pasten onze
plannen niet helemaal binnen het bestemmingsplan. Via het Bedrijfscontactpunt
hebben we toen de juiste informatie gekregen over een procedure om onze escape
room hier tóch mogelijk te maken.”

Ik wil thuis aan de slag. Kan/mag dat
zomaar? Ik wil aan de slag in Maastricht:
wat zijn de mogelijkheden? Of heeft u een
andere vraag over ondernemen in Maastricht? Dan kunt u terecht bij het Bedrijfscontactpunt Maastricht. Wat kunnen wij
voor u betekenen?

Een ondernemende partner
Als ondernemer mag u in Maastricht rekenen op de
nodige ondersteuning. U bent dan wel zelfstandig,
u staat er nooit alleen voor. Het Bedrijfscontactpunt
Maastricht is er om u als ondernemer op weg te helpen. We kennen de procedures en de routes binnen
de gemeente, kunnen uw vragen beantwoorden of u
gericht doorverwijzen naar een collega die zich met
een specifiek onderwerp bezighoudt in de gemeente. Het Bedrijfscontactpunt Maastricht slaat de
brug tussen uw ambities en de richtlijnen waarbinnen u die gaat realiseren. Wij helpen u om binnen
de regelgeving uw weg te vinden. En we denken in
mogelijkheden met u mee. Onze hulp is gratis.

Contact en informatie
U kunt ons iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00
uur bellen met vragen of voor het maken van een
afspraak: (043) 350 40 50 of bedrijfscontactpunt@
maastricht.nl. Als dat u beter uitkomt, komen we
ook graag naar u toe.
We houden regelmatig spreekuur op locatie. Meer
informatie daarover vindt u onder andere op
www.gemeentemaastricht.nl/bedrijfscontactpunt.

