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Ik help vrouwelijke coaches om de prachtige kennis die ze hebben om te
zetten naar online cursussen of coaching, zodat ze hun inkomen en vrije tijd
kunnen opschalen.

BUSINESS hoort FUN te zijn en veel VRIJHEID te geven.

Hi, ik ben Katinka

@katinka.michiels

VOLG ME OP INSTAGRAM

www.katinkamichiels.be

BEZOEK MIJN WEBSITE

www.facebook.com/groups/power2bloom

KOM BIJ DE GROEP

Katinka



STAP 1: INSCHRIJVEN OPLEIDING EN OPSTELLEN FACTUUR
 

Je inschrijving werd zojuist telefonisch besproken en heb ik via de
mail bevestigd. Je hebt in deze mail tevens de factuur ontvangen

voor de Blooming Business opleiding.
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 Beste cursist,
 

Ontzettend leuk dat je hebt gekozen voor de opleiding
Blooming Business bij Katinka Michiels. Ik heb er zin in om met

jou aan de slag te gaan.
Hieronder vind je het stappenplan voor de aanvraag van de

KMO portefeuille.

STAP 2: SUBSIDIE AANVRAGEN
 

Je vraagt direct na je aanmelding je subsidie aan.
Dit doe je via deze link:

 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

 
Klik aan de rechterkant op de roze knop “Aanvragen”. 

 

KATINKA MICHIELS OPLEIDINGEN

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


STAP 3: BEOORDELING SUBSIDIE AANVRAAG
 

Ik, Katinka Michiels, controleer en bevestig je aanvraag
 

STAP 4: BETALING VAN HET CURSUSBEDRAG
 

De overheid stort vervolgens haar deel van de subsidie op de
KMO-portefeuille rekening.  

 
Let op: Doe je betaling BINNEN de 30 dagen anders wordt je

aanvraag geannuleerd !!!!
 

STAP 5: BETALING VAN DE FACTUUR
 

Zodra de Belgische Overheid haar deel op de KMO rekening
gestort heeft, betaal je de factuur. Dit doe je door een

betaalopdracht te geven VIA DEKMO PORTEFEUILLE REKENING.
De betaling voldoe je VOOR de start van de eerste cursus

zoomcall. Het duurt gemiddeld 14 dagen voordat het bedrag bij
ons op de rekening staat.

 
STAP 6: HET VOLGEN VAN DE CURSUS

 
Je volgt de online cursus op eigen tempo.

De zoomcalls worden in de kalender tijdig aangekondigd.
Wanneer jij aanwezig bent op deze zoom calls, dan geef je jouw

aanwezigheid aan via de chat. Bij de start van de zoomcall meld je
: "Ik ben aanwezig". Bij het verlaten van de zoomcall meld je : "Ik

verlaat de call".
Enkel de persoon die de factuur betaalt heeft, kan de opleiding

volgen. Je krijgt toegang tot een leeromgeving en je krijgt ook een
inschrijvingsbevestigen met alle details via mail toe. Hou je inbox

in het oog. (voeg hello@katinkamichiels.be toe aan de veilige
afzenders zodat deze niet in de spam terecht komt).
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Het is een steunmaatregel waardoor je, als Vlaamse ondernemer,
financiële steun krijgt van de Belgische overheid bij de aankoop van

diensten die de kwaliteit van jouw onderneming verbeteren. 
 

Dit geldt ook voor de trainingen van Katinka Michiels! 
 

20% of 30% korting? 
 

Bedrijven met minder dan 50 fulltime werknemers hebben recht op 30%
steun (tot maximaal € 10.000).  De subsidie van 20% geldt voor alle

ondernemingen die tussen de 50 en 250 fulltime werknemers hebben.
De maximale vergoeding is € 15.000.

 

WAT IS KMO-PORTEFEUILLE

HOE VRAAG JE DE SUBSIDIE AAN?
Uiteraard kom je alleen voor steun in aanmerking als kmo of bij het

beoefenen van een vrij beroep. 
 

Ben je nog niet geregistreerd? Doe dit dan via
www.kmoportefeuille.be Voordat je een kmo-aanvraag indient, moet

je je eerst aanmelden voor deelname aan een online training. Je
hebt tot uiterlijk 14 dagen na de start van de training om je

aanvraag in te dienen. 
 

Het registratienummer van Katinka Michiels is: DV.O243958. 
 

Via je persoonlijke omgeving op de KMO-website kun je de status
van de aanvraag volgen. Heb jij hulp nodig bij het aanvragen van de

subsidie? Dan kun je de klantenservice van de KMO-Portefeuille
bereiken via het volgende nummer: 1700.
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MEER INFORMATIE OF
VRAGEN?
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Mail me : hello@katinkamichiels.be
 


