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Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2015 in de vorm van infographics van de StartersCentra
West-Bra bant (StartersCentrum Brabantse Wal en StartersCentrum Roosendaal). Hiermee
willen we u een beeld geven van de ontwikkelingen rondom het startend ondernemerschap
en de bereikte resultaten, die mede door uw inzet en partnerschip zijn bereikt.
Missie en visie
De StartersCentra richten zich op startende ondernemers, ondernemers die nog geen 5 jaar
gestart zijn en op doorstarters. De dienstverlening bestaat uit bijeenkomsten, coaching,
huisvesting en financiering.
De StartersCentra staan voor een toename van het aantal succesvolle startende
ondernemers. Zodat meer starters een eigen onderneming kunnen starten, continueren en
laten doorgroeien. Dit in nauwe samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, de overheid
en het onderwijs. Dit alles om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van
West-Brabant.
Economische waarde
Om een doorvertaling te maken van de toegevoegde waarde van de activiteiten van de
StartersCentra in economische zin hebben wij dit doorgerekend.
» De in 2015 door de StartersCentra gecreëerde economische waarde bedraagt
f12.396.800,-. De totale bijdrage aan de economie in de periode 2010- 2015 bedraagt
cumulatief C 45.510.400,-.
» In 2015 heeft C 1,- van de overheid š 103,- (multiplier van 103) economische opbrengst
gegenereerd.
« In 2015 heeft C 1,- van het bedrijfsleven * de overheid samen C 33,50 (multiplier van
33,5) economische opbrengst gegenereerd
» Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen over de periode 2010- 2015 bedraagt
1.422.
Resultaten onderzoek
Begin 2016 is er in opdracht van de StartersCentra een onderzoek uitgevoerd. We willen een
aantal onderdelen uit dit onderzoek graag met jullie delen:
» 9 op de 10 potentiële starters die het SCWB bezocht heeft (en ondervraagd zijn) is
gestart of is het op korte termijn nog van plan
» 1 op de 3 start hun onderneming vanuit een uitkering (32 7o vanuit W W en 4 Zo vanuit de
bijstand)
o SC Brabantse Wal: 35*y vanuit W W en 3 Zo vanuit bijstand
o SC Roosendaal: 27 7o vanuit W W en 5 7o vanuit bijstand
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De dienstverlening van de StartersCentra wordt door de starters gewaardeerd met een
8,3 (meeting voorjaar 2016) en een hoge Net Promotor Score van 23*.

Huisvesting
In Roosendaal zijn er diverse huisvestingsmogelijkheden voor starters:
» Het Bedrijvencentrum in de Molenstraat voor 2 winkelpandjes en 20 kantoorruimtes
(samenwerking met AlleeWonen)
» De Pop up stores in de binnenstad: 4 in de Dr Braberstraat en de eerste opent 1
september in de Passage (samenwerking met Hart voor de Binnenstad)
» Het Bedrijvencentrum aan de Leemstraat is in ontwikkeling verwachting is dat eind 2016
het pand opgeleverd wordt. Deze locatie is vooral bedoeld voor werkplaatsen, opslag
voor startende ondernemers bijvoorbeeld in de bouw, internetondernemers, etc.
(samenwerking met Gemeente Roosendaal en de BOM)
In Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen is er specifiek aandacht voor
huisvestingsmogelijkheden voor starters:
» Het ondernemersplein Gageldonk met 16 bedrijfs- en kantoorruimtes o.a. voor
ambachtelijke starters
» Pop-up stores in samenwerking met het project revitalisering Binnenstad. De posteractie
per februari 2016 heeft geleidt tot 10 concrete aanvragen voortijdelijke en permanente
huisvesting.
» Het Bedrijvencentrum "De Poort van Berrege" is per 27 mei geopend o.a. met
bedrijfsruimte voor ambachtelijke ondernemers gecombineerd met kantoorruimten voor
o.a. starters in de dienstverlening.
» Samenwerking tussen de gemeente Steenbergen en Woensdrecht en pandeigenaren
waarbij direct contact wordt gelegd tussen de geïnteresseerde ondernemer en
pandeigenaar.
Startende ondernemers krijgen de mogelijkheid om te huren tegen gunstige voorwaarden,
denk hierbij aan korte opzegtermijn en opbouw in de huurprijs zodat ze in 3 jaar tijd de kans
krijgen om reguliere huur te betalen. Bij de pop up stores is bijvoorbeeld ook sprake van een
deel vaste huur en een omzet gerelateerde huur. De meerwaarde van deze huisvesting is
dat starters door hun professionelere start over het algemeen sneller groeien en daarmee
meer economische toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen creëren. De ondernemers die
bij elkaar gehuisvest zijn versterken elkaar en krijgen vanuit het StartersCentrum
ondersteuning middels workshops, coaching door een ervaren ondernemer of ondersteuning
bij het verkrijgen van financiering.
In de regio: ZZP programma
Het ZZP-Programma is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen
StartersCentra West-Brabant, de partners en de Gemeente Breda. Op deze manier is naast
lokale middelen ook regionaal en provinciaal geld beschikbaar gekomen om voor starters en
ZZP-ers in West-Brabant een workshopprogramma te organiseren met een
elearningsmodule en een online community. Ondernemers worden versterkt in hun
ondernemerschap door opleiding en training.
Concreet in Euro's is hiervoor een extra bijdrage van C 300.000,- vanuit het RWB ontvangen
voor de partners om dit te ontwikkelen en uit te voeren. Dit programma is in 2014 gestart en
heeft nu een vervolg tot en met juli 2017. Dit programma en deze extra middelen zijn
mogelijk gemaakt door lokale cofinanciering van partners. Vanuit de StartersCentra betreft
dit de ontvangen bijdrage van gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.
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De resultaten van het ZZP programma zijn:
«

638 deelnemers in 2015

»

Worskhops en ZZP Ontbijtsessies verspreidt binnen de gemeenten Roosendaal, Bergen
op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Gemiddelde waardering: 8,5
Deelnemers afkomstig uit de hele Regio West-Brabant
Met partners uit bedrijfsleven en onderwijs die workshops verzorgen
Per 2016 Online Kennisplatform (E-learning programma en community) voor heel WestBrabant
In Oost-Brabant is een vergelijkbaar initiatief geïnitieerd met vergelijkbare funding, hier
wordt de kennis en ervaring gevraagd vanuit het ZZP Programma in West-Brabant.
Realisatie hiervan start naar verwachting per september 2016.
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StartersCentra in beeld van 2010-2015
In de infographic (zie bijlage) en het jaarverslag vindt u een overzicht van de resultaten 2015
en krijgt u een beeld over de ontwikkeling van de resultaten van de StartersCentra over de
periode 2010 t/m 2015.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage in het afgelopen jaar en we verwachten ook
in 2016 weer veel startende ondernemers te kunnen ondersteunen.

Hoogachtend,
Bestuur en team Stichting StartersCentrum Roosendaal
Adriaan Frijters,

Iwan de Waard

7voorzitter StartersCentrum Roosendaal
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*Uitleg Net Promotor Score (NPS)
De Net Promotor Score (NPS) meet de klantloyaliteit. Een NPS die > 0 is wordt algemeen
als een goede score gezien. NPS van 23 is hoog.
Bij een NPS-meting worden de volgende vragen gesteld:
«
Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0-10 dat u tegenover een vriend of collega
positief praat over de dienstverlening van deze organisatie?
»
Waarom geeft u deze score?
«
Waarover was u enthousiast òf wat kan beter?
»
Mogen we contact met u opnemen voor een toelichting op uw commentaar? Zo ja, wat is
uw telefoonnummer en e-mailadres?
Op basis van de scores ontstaan drie groepen:
»
De 'criticasters' met scores 0-6 zijn ontevreden over de organisatie en (zeer) ongenegen
positief over de organisatie te spreken,
«
De 'passieve respondenten' met scores 7- 8 die over het algemeen onverschillig tot licht
positief zijn over uw organisatie en de 'promoters' met scores 9-10 met een wow- of
onvergetelijke ervaring.
De NPS-score = Zo Promoters - Zo Criticasters.
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Bijlage: Jaarverslag en Infographic
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