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Eindhoven

In Noord-Brabant leveren veel partijen ondersteuning aan startende ondernemers, waaronder ook uw organisatie.

Er zijn grote verschillen tussen de ondersteunende partijen als het gaat om doelgroep, werkgebied en de invulling van

hun dienstverlening. Voor de ondernemer is het fijn dat er zoveel initiatieven zijn, maar door de versnippering ziet hij

door de bomen het bos niet meer. Bovendien kan het samenspel en de kennisdeling tussen deze initiatieven worden

verbeterd. Voor een aantal partijen
1

was dit aanleiding om het initiatief ‘Brabant Start’ te beginnen. Het doel van

Brabant Start is: vinden, verbinden en versterken.

Op donderdag 29 januari organiseren de Provincie Noord-Brabant en de Kamer van Koophandel onder de ‘paraplu’

van Brabant Start een kennisevent over startersondersteuning in Noord-Brabant. Tijdens deze middag wordt ingegaan

op het belang van starters voor de (lokale) economie, nut en noodzaak van ondersteuning aan starters maar vooral

ook hoe de ondersteuning en samenwerking aan starters kan worden verbeterd. Doel is om uiteindelijk te komen tot

een optimale ondersteuningsinfrastructuur in Noord-Brabant. Hiervan moet ook uw organisatie kunnen profiteren,

maar uiteindelijk moet het vooral de startende ondernemer dienen. Genodigden voor dit event zijn

startersinitiatieven, kennisinstellingen, gemeenten en de Provincie.

Hierbij nodigen wij ook u (en/of een collega) uit om deel te nemen aan deze uitwisselingsmiddag. In de bijlage treft u

het programma aan en informatie over het aanmelden.

De Provincie Noord-Brabant en de Kamer van Koophandel hopen u op 29 januari aanstaande te mogen verwelkomen

op het Ondernemersplein in Eindhoven.

Met vriendelijke groeten,

Provincie Noord-Brabant Kamer van Koophandel

Bert Pauli Jaap Docter

Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur Directeur regionale dienstverlening

Provincie Noord-Brabant van de Kamer van Koophandel

1
Het kernteam ‘Brabant Start’ bestaat inmiddels uit de volgende organisaties: Ondernemerslift+, Starterscentrum West-Brabant,

Business Coach Breda, Starterscollectief St. Oedenrode, Ondernemersadvies gemeente Tilburg, gemeente Eindhoven,

Adviespunt ZZP, Project ‘Van A t/m ZZP!’, Kamer van Koophandel en de Provincie Noord-Brabant.



Programma bijeenkomst ‘Brabant Start’

Datum: Donderdag 29 januari 2015

Locatie: Ondernemersplein Eindhoven (J.F. Kennedylaan 2, Eindhoven)

PROGRAMMA

12.00 – 12.30 uur Inlooplunch

12.30 – 12.35 uur Welkomstwoord dagvoorzitter Marc Volleman (De Twaalfde Man)

12.35 – 13.45 uur John van de Laar (voorzitter Starterscollectief St.Oedenrode), Introductie ‘Brabant

Start‘

12.45 – 13.15 uur Jaap Docter (directeur regionale dienstverlening KvK), Starterslandschap in Brabant

en de positie van de KvK daarbinnen

13.15 – 13.45 uur Martijn Driessen (gepromoveerd op ondernemerschap, directeur van Entrepreneur

Consultancy en auteur van het boek ‘De ondernemende ondernemer’), Belang van

starters voor de (lokale) economie en de succesfactoren van goed ondernemerschap

14.00 – 14.15 uur Bert Pauli (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Economische Zaken), Visie van de

Provincie op startersondersteuning in Noord-Brabant

14:15 – 15.30 uur Pauze

14:30 – 15.00 uur Interview met 3 ondernemers over nut en noodzaak van ondersteuning

15.00 – 16.00 uur Keuze workshopronde 1

- Effectiviteit/meetbaarheid startersondersteuning (door Business Coach Breda/Starterslift)

- Digitale versus fysieke dienstverlening (door Kamer van Koophandel)

- Samenwerken in de regio (door Ondernemerslift+)

16.00 – 17.00 uur Keuze workshopronde 2

- Crisisondersteuning ‘5 voor 12’ (door Ondernemers AdviesPunt ZZP)

- Do’s en don’ts bij coaching van starters (door ‘Van A t/m ZZP!’)

- Startershuisvesting 2.0 (door Starterscollectief St. Oedenrode/Starterscentrum West-Br.)

17:00 – 17.15 uur Afsluiting: Opbrengst van de middag en vervolg

17.15 - 18.00 uur Borrel/netwerken

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

U kunt zich aanmelden via: ingrid.hupkens@kvk.nl

Geeft bij uw aanmelding ook uw 1
ste

en 2
de

workshopvoorkeur per ronde aan.

Wilt u meer informatie over het event en/of het initiatief Brabant Start neem dan contact op met Juri Heise (KvK),

juri.heise@kvk.nl of 06-55151571 of Esther Kiekebelt (Provincie Noord-Brabant), EKiekebelt@brabant.nl of 06-

52794122



Informatie workshops

Workshops ronde 1 (15.00 uur – 16.00 uur):

Hoe meten we het (economische) effect van startersondersteuning

Door: Business Coach Breda en Starterslift

Veel startersinitiatieven moeten zich naar hun financiers c.q. opdrachtgevers verantwoorden. Welk

effect heeft de ondersteuning op het succes van bedrijven en hoe meten we dat?

Digitale versus fysieke ondersteuning

Door: Kamer van Koophandel

In deze workshop wordt ingegaan op de voor- en nadelen van digitale en fysieke dienstverlening.

Welke kansen biedt digitale ondersteuning (bijv. webinars, e-advies, e-learnings, online scans) en waar

liggen de grenzen?

Samenwerken in de regio

Door: Ondernemerslift+

Regionaal zijn vaak meerdere partijen actief op het gebied van startersondersteuning. Vaak zijn deze

partijen complementair aan elkaar maar soms is er ook overlap. Hoe kan regionale samenwerking tot

een betere ondersteuning voor starters zorgen?

Workshops ronde 2 (16.00 uur – 17.00 uur):

Crisisondersteuning ‘5 voor 12’

Door: Ondernemers AdviesPunt ZZP

Veel bedrijven kloppen pas aan wanneer het al bijna te laat is. Hoe kunnen we bedrijven eerder

bereiken en hoe kunnen we deze ‘SOS-bedrijven’ het best ondersteunen?

Do’s en don’ts bij coaching

Door: Van A t/m ZZP

Do’s and don’ts bij coaching: vaak is coaching beter dan adviseren, waar zit het verschil en hoe kun je

dat leren?

Startershuisvesting 2.0

Door: Starterscollectief St. Oedenrode en StartersCentrum West-Brabant

Veel starters beginnen op zolder. Er zijn vele initiatieven in Brabant die huisvestiging verzorgen voor

startende ondernemers. Naast een ‘dak voor het hoofd’ worden steeds vaker additionele diensten

aangeboden en worden verbindingen gelegd met andere bewoners. Wat zijn de succesfactoren en de

kansen van samenwerking?


