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Voorwoord
Beste relatie, 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de StartersCentra West-Brabant. In dit verslag vindt u de resultaten 
over het jaar 2015 aangevuld met informatie over de voorafgaande jaren. Voor de verslaglegging is gebruik 
gemaakt van cijfers vanaf 2010, het moment waarop het StartersCentrum Roosendaal is opgericht en wordt 
uitgebreid vanaf 2012, het jaar van de oprichting van het StartersCentrum Bergen op Zoom tot heden. 

De StartersCentra West-Brabant hebben in 2015 298 starters ondersteund met een totale econo-
mische waarde van € 12,3 miljoen. In de periode 2010 tot en met 2015 is een totale bijdrage aan de 
economie gerealiseerd van € 45,5 miljoen euro en in totaal 1.422 arbeidsplaatsen. Door starters wordt 
de dienstverlening van het StartersCentrum gewaardeerd met een 8,3 en een hoge Net Promotor 
Score (aanbeveling SCWB bij anderen). Het aantal starters in 2015 die vanuit een ww-uitkering zijn 
gestart betreft 32% en 4% is gestart vanuit een bijstandsuitkering (bron: onderzoek M-Research).

De StartersCentra zijn actief op wijk-, lokaal-, regionaal- en provinciaal niveau. Provinciaal zijn de 
StartersCentra initiator van Brabant Start waarin alle initiatieven op het gebied van ondernemerson-
dersteuning, kennis en ervaring uitwisselen om de Brabantse (startende) ondernemer nog succesvoller 
te laten zijn. Regionaal zijn de StartersCentra in samenwerking met BusinessCoach Breda verantwoor-
delijk voor het programma ZZP West-Brabant. Lokaal verlenen de StartersCentra directe dienstverlening 
aan lokale startende ondernemers en zijn actief  op actuele  economische thema’s zoals retail en 
zorg. Op wijkniveau coachen de StartersCentra intensief startende ondernemers in de wijk.

Het jaarverslag van de StartersCentra geeft in woord en beeld een overzicht van de ontwikkeling van de 
StartersCentra over het jaar 2015. Tevens een totaaloverzicht vanaf 2010 tot heden rondom de economische 
bijdrage en de het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen. Kwantitatief wordt u geïnformeerd door middel 
van infographics, maar u vindt ook als vanzelfsprekend de ervaringen van startende ondernemers terug. 

Veel dank willen wij uitspreken naar alle partners, coaches en (mede)bestuursleden die zich ingezet 
hebben voor alle starters. Zonder hen hadden wij niet kunnen bereiken wat we gerealiseerd hebben. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Bestuur Stichting StartersCentrum Brabantse Wal en Bestuur Stichting StartersCentrum Roosendaal 

Informatie Coaching Huisvesting Financiering



Organisatie

BunnikReeuwijk
Oudewater

Montfoor t
IJsselstein Nieuwegei n

Lopik
Vlist

Gouda
Waddinxveen

Houten

Den Haa g Zoetermeer
Noot-
dorpRijs wijk

Westland

Schie-
  dam

Delft

   Berk el
   en 
Rodenrijs

Bleis wijk

Zuidplas

Ouderk erk

Capelle
a/d
IJsselKrimpen

a/d IJssel

Midden-Delfland

Maassluis
Vlaardingen

Ridderk erk

Nederlek

Nieuw-Lekk erland

Albr ands waar d

enisse

Rozenburg
Westvoorne Brielle

Hellevoetsluis
Barendrecht

Dordrechtav

Berg ambacht
Schoonhoven

Liesveld

Zederik

GiessenlandenGraafstroomAlblas-
serdam

H.Ido 
Ambacht

Heerjans-
dam

Zwijndrecht
Papendrecht Sliedrecht

Hardinxveld
Giessendam

Woudrichem

Leerdam

Vianen

Culemborg

Geldermalsen

Lingewaal Neerijnen
Gorinchem

Zaltbomme l

Werk endam

Buren

Wijk Bij Duurstede

Tiel

Lith
Maasdriel

's-Her togenbosch

Maasdonk

Oss

West Maas en W aal

Bernheze

Schijnde l

Sint MichielsgestelVught

Haaren

Boxtel

Oisterwijk

Tilburg

Loon op Zand

Best

Waalwijk

Dongen
Oosterhout

Gilze en Rijen

Goirle
Alphen en Chaam

R

Kapelle

Goes

Borsele

Middelburg

Vlissingen

Veere

Hilv arenbeek

Reusel 
de Mierden Bladel

Oirschot

Eersel

Bergeij k Valk ens waar d

Waalre

Veldhoven

Eindhoven

Nuenen 

Son en
Breugel

Laarbeek

Helmond

Geldrop-Mierlo

Heeze-Leende

Someren

Nederwee rt

Meije l

Asten

Deurne

Venr ay

Sevenum

Helden

Kessel

Roggel en
Neer

HeythuysenWeer t

Gemer t-Bak el

Heel

Thorn

Roermond

Swalmen

Ambt Montfoor tMaasbracht

Haelen

Str amproy

Boxmeer
St. Anthonis

Boek el

Uden

Veghel

Mill

Gennep

Mook 
    en
      Middelaar

Groesbeek

Grave

Lander d

Ravenstein
Heume n

Nijmegen

Wijchen

Ubberge n
Beuningen

Druten
Lingewaar d

Millingen 
a/d Rijn

Overbetuwe
Dodewaar d

Kesteren Duiven

Wester voor t

Arnhem

Renkum
WageningenRhene n

Veenendaal

Amerongen

Leersum
Doorn

Maarn    Drie-
bergen
 Rijsen-
    burg

Echteld

Rheden

Zevenaar

Heusden

Aalburg

truidenberg

Sint-Oedenrode

Cuij k

Cranendonk

Baarle-Nassau

Middelharnis

Noord-Beveland

Schouwen-Duiveland

Goedereede

Dirksland

K

Pijnack er

Bergschen-
     hoek

Rotterdam

Rotterdam

Slui s

Terneuzen

 
 

 

  

 

Etten-
Leur

Rucphen

Halderberge

Roosendaal

Steenbergen

Bergen 
op Zoom

Woensdrecht

Moerdijk

Breda

Zundert

DrimmelenOostflakkee

Tholen

BELGIË

SpijkBernisse
Oud 
Beijer-
land

Binnenmaas

Cromstrijen

orendijk

Strijen

en-'s-Gr
    deel

eimers waal

Hulst

Geer

Missie (Waar staan we voor?) 
De StartersCentra staan voor een toename van 
het aantal succesvolle startende ondernemers. 
Zodat meer starters een eigen onderneming 
kunnen starten, continueren en laten groeien. 

Visie (Waar gaan we voor?) 
De StartersCentra leveren een bijdrage 
aan de economische ontwikkeling van 
West-Brabant door startend ondernemer-
schap te stimuleren en ondersteunen. 

Doelgroep 
De doelgroep van de StartersCentra is eenieder die de intentie heeft om binnen 6 maanden te 
starten als ondernemer, al maximaal 5 jaar een onderneming heeft, of een doorstart maakt. 

Formule 
De StartersCentra werken volgens een beproefde aanpak, waarbij meerdere belanghebbende 
regionale organisaties de krachten bundelen in een stichting. Met deze vorm van samenwerking is 
inmiddels al veel ervaring opgedaan en dit heeft geleid tot een stabiele en succesvolle methode. 
Uiteindelijk is het ook de praktische verbinding tussen de “drie O’s” van Overheid, Onderwijs 
& Ondernemers. Deze O’s zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de StartersCentra. 

Overheid 
Eén van de belangrijkste pijlers in de aanpak vormen de gemeenten. Zij ondersteunen de StartersCentra 
financieel en facilitair. Door actief te participeren in de StartersCentra stimuleren zij lokale- en regionale 
economische ontwikkeling. Hierdoor worden er meer economische, innovatieve en sociale verbin-
dingen in de betreffende gemeenten gerealiseerd met als resultaat meer werkgelegenheid. 

Ondernemers 
Het lokale en regionale bedrijfsleven, zoals banken, woningbouwcorporaties, zakelijke dienst-
verleners, lokaal MKB, participeert op verschillende manieren binnen de StartersCentra. 
Zij ondersteunen de StartersCentra met ¬financiële bijdragen, dienstverlening, kennis, 
netwerk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de StartersCentra. 

Het Onderwijs 
Door het gebruik maken van de kennis en expertise van het onderwijs, in de breedste 
zin van het woord, streven de StartersCentra er naar, jong ondernemerschap al vroeg 
te stimuleren in de verschillende opleidingen. Het onderwijs stelt haar locaties mede 
beschikbaar voor de activiteiten van de StartersCentra en huisvest zelfs starters.

Versterken 
economie

Verbinden 
ondernemers

Versterken 
flexibele 

arbeidsmarkt

Stimuleren  
ondernemer - 

schap

Onze bedoeling
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StartersCentra West-Brabant

Operationeel team

Stichting
StartersCentrum 

Roosendaal

Stichting
StartersCentrum 
Bergen op Zoom

Partners
regio West-Brabant

Bestuur

Coaches SCR Coaches SCB

Partners
regio West-Brabant

Bestuur

Bestuur Stichting 
StartersCentrum Roosendaal

Voorzitter John van Hal
Secretaris Wil van Leijsen
Bestuurslid Petra Selten-Bos

Bestuur Stichting StartersCentrum 
Brabantse Wal

Voorzitter Iwan de Waard
Secretaris Joop van Waas
Bestuurslid Joost de Jongh

Projectteam StartersCentra 
West-Brabant

Projectleider Chantal van Spaendonck
Projectleider Koen Oosterwaal
Projectcommunicatie Klaartje Hamerlinck
Projectondersteuner Karin van Beers

Partners StartersCentra West-Brabant

Gemeente Roosendaal
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Steenbergen
Gemeente Woensdrecht
Rabobank Zuid West Brabant
ROC West-Brabant
Zoomvliet College
Markiezaat College

Accon/AVM
AlleeWonen
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Business Post
ClickR
Drukkerij Altorffer
ESJ Accountants
Haans Advocaten
Interium
i-Vision
Kamer van Koophandel

Koen Mol Fotografie
Lantack Network Solutions
Provincie Noord-Brabant
Regio West-Brabant
Stadlander
STUDiO iBiZZ
Van Kreij notariskantoor
Zuid-West Juridische en 
financiële coaching

Uitbreiding partnership 2015

Drie nieuwe partners hebben zich in 2015 aangesloten bij de StartersCentra. Deze ondernemers 
hebben veel met elkaar gemeen. Ze onderscheiden zich op het gebied van visuele weergave 
in film, foto of online diensten. Daarnaast zijn ze alle drie in of na 2010 gestart met hun onder-
neming en kunnen zich die beginperiode nog goed herinneren. Dat maakt dat ze zich betrokken 
voelen bij startende ondernemers en hen graag met hun bijdrage op weg willen helpen. 

i-Vision multimedia producties
i-Vision Multimedia producties is in 2010 opgericht door Joost Leenaars. Joost 
is de specialist als het gaat om videoproducties. “Zeven jaar lang werkte ik in 
Hilversum. In 2010 besloot ik wat dichterbij huis mijn eigen onderneming te 
starten. Inmiddels heb ik een mooie klantenkring opgebouwd. Als partner 
van de StartersCentra zie ik het als een uitdaging om de activiteiten op een 
aansprekende manier vast te leggen. Daarnaast help ik ook graag de starters 
op weg met een onderscheidende videoproductie van hun onderneming”. 

Koen Mol Fotografie
Koen Mol is in 2013 gestart als zelfstandig fotograaf. Hij is gespecialiseerd 
in bedrijfs- en eventfotografie, fotoreportage van projecten, portret- en 
actiematige foto’s van mensen en persfotografie waarbij hij onder andere 
werkt voor BN De Stem. “In 2013 greep ik de kans om van mijn hobby, 
mijn werk te maken. In de beginperiode heb ik veel gehad aan mijn coach 
Martin Vos dat maakt dat ik als ondernemer enorm ben gegroeid. Nu 
mijn onderneming staat, vind ik het fijn om als partner wat terug te doen. 
Voor de StartersCentra ga ik het komend jaar starters in beeld brengen 
en zorg ik voor de fotografie rondom de events en bijeenkomsten.” 

Panoramawereld
In 2013 is Toine Roks gestart met zijn onderneming Panoramawereld. 
Panoramawereld is gespecialiseerd in online diensten. Door middel van 
Google Street View kunnen (toekomstige) klanten online een bezoek brengen 
aan bijvoorbeeld een winkel of een restaurant. “Op dezelfde wijze kunnen 
startende ondernemers het komend jaar online een bezoek brengen aan 
BedrijvenCentrum Roosendaal. Hiermee krijgen ze gelijk een goede indruk 
van de huisvesting. Bij de opstart van mijn onderneming heb ik veel gehad 
aan mijn coach Carel Jan Reuver. Ik weet hoe belangrijk dat steuntje in de rug 
kan zijn en lever als partner graag mijn bijdrage aan de dienstverlening”. 
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Partners aan het woord



€

Het StartersCentrum begeleidt

�n

anciering

co
aching

coaches

deelnemers

(kantoor)ruimtes

bi
jeenkomsten

huisvesting

30
675

32

INTAKE
(bepalen fase en behoeften)

Aansluiten op lokale 
initiatieven

ZZP WORKSHOPS

UITNODIGEN VOOR
netwerkbijeenkomst, workshop,

bedrijfsbezoek

DOORVERWIJZING NAAR
partner voor speci�eke vraag

BUSINESS COACHING BEGELEIDING BIJ
�nanciering en huisvesting

Introductieworkshop 
"Starten van je eigen onderneming"

Starters 
met diverse achtergrond in verschillende fasen

Begeleiding bij maken 
bedrijfsplannen

Huisvesting in de wijk

Werkwijze
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€ 2.537.600,-

79

Totale bijdrage 
aan de economie

€ 45.510.400,-

Totalen 

Starters 2015   4 gemeenten     1.736
Aangemeld bij StartersCentra       303

Totaal aantal 
arbeidsplaatsen

1.422

Cumulatieve resultaten 2010-2015

Aantal starters

2010

203

€ 6.489.600,-

2011

466

€ 14.892.800,-

2012

744

€ 23.795.200,-

2013

1.035
€ 33.113.600,-

2014

1.422
€ 45.510.400,-

2015

Het StartersCentrum in cijfers

angemeld

Starters

angemeld

Starters

16%

17%

Totaal
1.736

angemeld

Starters

19%

Bergen op Zoom, 
Steenbergen, 
Woensdrecht

Roosendaal
777

959

Resultaten 2015
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Door de StartersCentra wordt mede invulling gegeven aan de economische ontwikkeling 
van de regio. Het resultaat van de StartersCentra bestaat uit de volgende onderdelen:
• Financieel resultaat uitgaande van de inkomsten die door gestarte ondernemers worden gegenereerd.
• Kostenreductie door het beperken van WW en uitkeringsgelden.
• Sociaal-economische waarde door het aanbod van huisvesting.
• Sociaal-economische waarde door wijkprojecten m.b.t. commercieel en maatschappelijk ondernemer-

schap in de wijk, waarbij er een koppeling is met de sociale diensten en het UWV in de regio West-Brabant.
 
Economische waarde
De StartersCentra genereren in 5 jaar tijd een economische waarde van:
Meer dan € 45,5 miljoen, waarvan € 12 miljoen in 2015,  dankzij de samenwerking tussen
Overheid, Onderwijs en Ondernemers. 

Cumulatieve resultaten 2010-2015

Kostenreductie door het beperken van WW en uitkeringsgelden 

Naast het stimuleren en creëren van ondernemerschap zien de StartersCentra een 
verbintenis naar het sociaal domein om mensen uit een achterstandssituatie te helpen 
hun eigen inkomsten te genereren. Dit werkt eveneens positief uit voor de gemeen-
schap en de gemeente. De StartersCentra hebben een nauwe samenwerking met de 
Gemeentelijke sociale diensten en het UWV in de regio West-Brabant. Samen met deze 
instanties worden starters ondersteund in hun ondernemerschap door binnen de 
wet en regelgeving te kijken naar mogelijkheden voor startend ondernemerschap.

De kosten voor het verstrekken van een uitkering vanuit de bijstand bedragen € 17.500,- 
per persoon per jaar.

Startpositie ondernemers 2015

Bron: M-Research 2015

Economische en sociaal-economische resultaten

Op basis van onderzoek onder de starters van de StartersCentra blijkt dat 84% van de 
geïnteresseerde deelnemers daadwerkelijk is gestart met ondernemen. Dit betekent dat 
het aantal van 1.094 in jaren 2010 tot en met 2015 een waardecreatie genereren van in 
totaal 1.422 arbeidsplaatsen en meer dan € 45,5 miljoen aan economische waarde.
De StartersCentra behalen goede economische resultaten, mede dankzij de 
samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Het succes is 
te danken aan de gezamenlijke inspanning van de genoemde partijen.
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Dienstverlening basisDienstverlening 2015

Financiering Netwerken Huisvesting CoachingInformatie

Voor die mensen die belangstelling hebben voor het opzetten van een 
eigen bedrijf, is het van belang om te weten of dat het werkelijk is wat ze 
willen en of ze er zelf klaar voor zijn. Tijdens een algemene bijeenkomst 
komen alle aspecten van het opzetten van een eigen bedrijf aan bod: 
van het maken van ondernemersplan tot het kiezen van een rechtsvorm, 
de administratie en marketingstrategie. Er komt namelijk nogal wat 
kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf. Wie de eerste stap op de 
‘bedrijfsladder’ heeft gezet wordt gekoppeld aan een coach, een ervaren 
ondernemer die het klappen van de zweep kent en het leuk vindt om 
startende ondernemers te helpen met allerhande praktische zaken.

• Algemene introductiebijeenkomst
• Persoonlijk intake gesprek
• Netwerkbijeenkomsten
• Workshops
• Bedrijfsbezoeken
• Coaching
• Financiering
• Huisvesting

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten bestaan uit algemene bijeenkomsten, themabijeen-
komsten en netwerkbijeenkomsten. in totaal 27 bijeenkomsten. De 
algemene bijeenkomsten vormen het startpunt voor de verbinding met 
de SCWB. Vervolgens maken een groot deel van de starters gebruik van 
de intake, het bijwonen van bijeenkomsten en ZZP workshops, verwijzing 
naar partners, huisvesting en de koppeling aan een businesscoach.

Kennis en kunde
De bijeenkomsten van de StartersCentra spelen in op actuele thema’s die 
voor startende ondernemers relevant zijn. De StartersCentra proberen zo 
tegemoet te komen aan de behoefte van de startende ondernemers. 
Navraag bij starters levert dan ook positieve reacties op. De evaluaties 
van het jaar 2015 geven een positief beeld met een 8 als gemiddelde 
waardering voor de bijeenkomsten. Dit geldt zowel voor de bijeenkomsten 
uit de basisdienstverlening als de bijeenkomsten van de ZZP workshops. 



Ik ben Renate van Deventer, bedenker en maker 
van Buffalo Bags. Mijn tassen zijn puur van 
vorm en gemaakt van het allermooiste rundleer. 
Doordat ik alle tassen zelf ontwerp en maak, is elk 
exemplaar uniek. En dat is waar mijn klanten naar 
op zoek zijn. Zij willen geen massaproduct, maar 
een handgemaakte unieke en duurzame tas. 

Al sinds mijn kinderjaren ben ik creatief bezig. 
Tot een paar jaar geleden heb ik daar nooit echt 
iets mee gedaan. Ik heb jarenlang gewerkt als 
beleidsmedewerker financiën bij de overheid. 

In 2010 volgde ik een workshop 
tassen maken. Niet met het idee 
om daar mijn business van te 
maken maar gewoon omdat ik het 
leuk vond. Al snel kreeg ik bestel-
lingen van bekenden, niet veel 
later verkocht ik mijn tassen ook 
online en stond ik op beurzen. 
In 2012 heb ik me ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en 
in 2013 ben ik gestopt met mijn 
baan. Daar heb ik nooit spijt van 
gehad. Ik vind het heerlijk om 
mijn eigen ding te doen, mijn 
eigen keuzes te maken en steeds 
weer iets nieuws te bedenken.

In de beginperiode heb ik veel gehad aan mijn 
coach. Daarnaast hebben de StartersCentra mij 
gewezen op de mogelijkheid om een pop-up 
store te beginnen. Hier hoefde ik niet lang 
over na te denken. Dit was een unieke kans. In 
december 2015 opende ik mijn winkel in de Dr. 
Brabersstraat 13 in Roosendaal. Mijn eigen winkel 
waar mensen mijn tassen niet alleen kunnen 
voelen en ruiken maar waar ze ook kunnen zien 
hoe mijn tassen worden gemaakt. Mijn atelier 
maakt namelijk onderdeel uit van de winkel.”
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Buffalo Bags 

Starter aan het woord

“In mijn pop-up store kunnen mensen zien hoe de tassen worden gemaakt”

Financiële Performance 2015

Activa SCWB
Vorderingen  e 26.236

Liquide middelen  e 157.243 

Totaal  €183.479 

Passiva  
Kapitaal  e 116.318 

Kortlopende schulden  e 67.161 

Totaal  €183.479

Verlies en Winst  
Baten  e 300.417 

Exploitatiekosten  e 277.599 

Resultaat  €22.818 
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Een grote groep ervaren ondernemers stellen belangeloos hun kennis, kunde en tijd beschikbaar 
om startende ondernemers te coachen. Dit met als doel om een klankbord te zijn voor de startende 
ondernemers. De ervaring van startende ondernemers is dat door coaching men meer bewust 
is van de eigen bedrijfssituatie en de rol die hij/zij zelf inneemt. Maar ook dat ze meer gaan 
nadenken over hun strategie en met de coach de rust nemen om op een afstand naar hun onder-
neming te kijken. Hierdoor worden zij zich bewuster van de keuzes die ze maken en de kansen 
die zich voordoen. Ook de coaches ervaren zelf meerwaarde van de trajecten en leren hier ook 
iedere keer weer van. Dit wederzijds effect wordt door beide partijen als zeer positief ervaren.

Businesscoaches

“Ik ben Bas Dusseldorp eigenaar van BD-Gas B.V. 
Mijn bedrijf produceert componenten en toepas-
singen voor de gasindustrie. Ik ben wel een 
startende ondernemer maar op een geheel eigen 
wijze. Ik hoefde niet van de grond aan iets op te 
bouwen maar kreeg de kans om via mijn oude 
werkgever een management buy-out te doen van 
een afdeling waar ik al jaren afdelingshoofd van was. 

In 2014 hadden de eigenaren van Elster besloten 
om alle productieafdelingen te verplaatsen naar 
het buitenland. Mijn afdeling zou gesloten worden 
omdat deze te kleinschalig was en zich teveel 
richtte op de lokale markt. Voor mij was deze 
bedrijfstak groot genoeg om er een bestaan van te 
maken. Dus besloot ik voor mijzelf te beginnen.

Het klinkt simpel, maar er kwam in de praktijk veel 
bij kijken. De grootste uitdaging was de finan-
ciering. Het ging toch om een forse investering. 
Daarnaast had ik slechts vijf weken de tijd om 
mijn B.V. op te richten en praktisch vorm te geven. 
Dankzij Van Krey Notariskantoor is dat gelukt. 

In de beginfase ben ik naar meerdere bijeenkomsten 
van de StartersCentra gegaan. Via Chantal ben ik 
in contact gebracht met mijn coach Jules Veraart. 
Hij heeft veel ervaring in de industriële sector en 
met het uitvoeren van management buy-outs. Ik 
heb dan ook veel aan hem gehad. Nog steeds is 
hij aan de zijlijn betrokken bij mijn onderneming. 
Ik heb het afgelopen jaar geleerd dat als je ergens 
in gelooft dat niets je in de weg hoeft te staan 
en ben er trots op dat ik deze stap heb gezet.”

BD-Gas B.V.

Starter aan het woord

“Nog steeds is mijn coach 
aan de zijlijn betrokken”

Coaches Roosendaal:
Dick Spijker
Jack de Wit
Eric Jansen
Ditte Lockefeer
Carel Jan Reuver
Jack Zagers
Thea Jansen
Peter Schellingerhout
Leon de Zwart

Leon Suijkerbuijk
Ton Moerkens
Sybrand Spaapen
Corien Plaisier
Martin Vos MBA
Adriaan Frijters
Jules Veraart
Ronald Dingenouts
Johan Schouls

Coaches Bergen op Zoom:
Marquerithe Verheul
Thiemen Vermeulen 
Ard-Jan Bruijs
Frans Leenaars
Frank Mouws
Perry van Bedaf
Johan van Loenhout
Willem van der Kolk
Jean Jacques Mulleman
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In 2014 is ZZP West-Brabant gestart met het workshopprogramma voor ondernemers, meer dan 
600 ZZP’ers uit de regio West-Brabant hebben aan het programma deelgenomen. In 2015 is dit 
programma verder doorontwikkeld en zijn er elementen aan toegevoegd. Deelnemers krijgen tijdens 
de workshops gerichte kennis aangereikt, door ervaren professionals. Deze kennis kunnen zij direct 
toepassen in hun dagelijkse praktijk. Door deze kennis beschikt de ondernemer over de actuele 
kennis en knowhow om zijn onderneming tot een succes te maken. Het workshopprogramma wordt 
georganiseerd door de StartersCentra West-Brabant en Business Coach Breda en is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van de Regio West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant.

Praktijkgerichte workshops 
Het workshopprogramma is thematisch opgebouwd. Op die manier kan de ondernemer op basis van zijn of 
haar specifieke informatiebehoefte zelf een selectie maken. Naast theoretische kennis, is er veel aandacht voor 
de praktijk. Deelnemers wisselen ervaringen uit en gaan met een opdracht aan de slag. Door deze praktijk-
gerichte aanpak, waarbij de kennis direct wordt toegepast, levert het de ondernemer direct voordeel op.

ZZP On Stage
Dinsdag 20 oktober 2015 presenteerde ZZP West-Brabant het nieuwe workshopprogramma 2015/2016. 
Schouwburg de Kring was deze avond het podium voor ZZP-ers en startende ondernemers. Geen lang 
verhaal maar korte sketches en informatieve vraaggesprekken met workshophouders waarmee de bezoeker 
informatie kreeg over de inhoud van de workshops. De aftrap werd gedaan door wethouders Hans 
Verbraak van de Gemeente Roosendaal en Patrick van der Velden van de Gemeente Bergen op Zoom.

Ontbijtsessies
In 2015 introduceerde ZZP West-Brabant de ZZP Ontbijtsessie. Elke derde vrijdag van de maand 
namen ondernemers, op wisselende locaties in de regio, plaats aan de ontbijttafel. Tijdens de 
ontbijtsessie stond een actueel thema centraal en werd een spreker uitgenodigd. Inspiratie 
opdoen, ervaringen uitwisselen en netwerken daar ging het bij deze sessies om. Dit nieuwe initi-
atief werd maandelijks door 20 tot 40 ondernemers bezocht en is daarmee positief ontvangen.

Blended learning 
Doelstelling van ZZP West-Brabant is om in 2016 naast het workshopprogramma ook een e-learning-
programma aan te bieden. Juist de combinatie van een fysieke- en een online leeromgeving (blended 
learning) versterken het leerproces. Uit een onderzoek in mei 2015 onder 9.000 ondernemers werd de 
behoefte aan een online leeromgeving bevestigd. In december 2015 is ZZP West-Brabant in samen-
werking met CSS Breda gestart met de ontwikkeling van de online leeromgeving. Dit na een zorgvuldige 
selectie van partners. Medio september 2016 is de online leeromgeving volledig beschikbaar.

Kennis vergroot de kans op succes

“Ik ben Sylvano Valks, ondernemer uit Steenbergen. 
Met mijn Pizzabus Sylvano ben ik trendsetter in de 
regio West-Brabant. Eind 2014 ontwikkelde ik in 
eigen beheer een rollende keuken die in een kort 
tijdsbestek een groot aantal verse pizza’s van hoge 
kwaliteit kan maken. Daarnaast bied ik ook een 
variatie aan Italiaanse hapjes, desserts en pastasa-
lades. Met mijn gloednieuwe Italiaanse Pizzabus 
Sylvano ga ik naar een bedrijf, feest of evenement 
en bak ter plaatse de originele Napolitaanse pizza.  

Bij de start van mijn onderneming liep ik tegen een 
groot aantal vragen aan waar 
ik nog nooit eerder over had 
nagedacht. De contacten die ik 
tijdens de ZZP-ontbijtsessies heb 
opgedaan hebben mij daarin 
verder geholpen. Veel onder-
nemers worstelen met dezelfde 
vraagstukken en door ervaringen 
te delen werd ik wijzer. Daarnaast 
weet ik ook beter wat er in de 
regio speelt waar ik mijn voordeel 
mee kan opdoen. In contact met 
andere ondernemers staat voor 
mij de match centraal. Hoe kan 
ik jou helpen, dat is waar het 
om gaat. Op die manier kun je 
elkaar heel goed versterken.

Leren doe ik voornamelijk in de praktijk of op het 
moment dat het mij uitkomt. Ik ben dan ook heel 
benieuwd naar de online leeromgeving die ZZP 
West-Brabant voor ondernemers gaat ontwik-
kelen. Daarnaast bekijk ik altijd de agenda met 
het aanbod aan workshops en evenementen 
en als het even kan neem ik daaraan deel..”

Pizzabus Sylvano

Starter aan het woord

“Veel ondernemers worstelen met dezelfde vraagstukken”



®

Sociaal economische waarde door wijkprojecten m.b.t. 
commercieel en maatschappelijk ondernemerschap
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De StartersCentra laten zien dat zij midden in de maatschappij staan en de 
samenwerking aan gaan met maatschappelijke, commerciële, dan wel overheids-
partners. De co-creatie blijft hierdoor gewaarborgd. De StartersCentra laten 
zien dat het geen eenrichtingsverkeer betreft. Ze werken niet alleen samen 
om de eigen organisatie te laten draaien, ze verbinden zich ook aan andere 
initiatieven waaraan zij hun bijdrage leveren en weten gemeenten te enthou-
siasmeren zelf ook een verbinding met lokale ondernemers aan te gaan.

Buiten het economisch domein leggen de StartersCentra een direct verband met het sociaal 
domein. Voorbeelden hiervan zijn de projecten in de wijken, stimulering van ondernemerschap 
vanuit WW en bijstand en stimulering van scholieren richting ondernemerschap. Hierin wordt een 
combinatie gemaakt tussen economische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

Wijkprojecten
Voor de wijkprojecten Kleinschalig Ondernemerschap Roosendaal (KOR) en Gageldonk-West in 
Bergen op Zoom zetten de StartersCentra hun kennis en ervaring in het begeleiden en coachen 
van startende ondernemers in de volle breedte in. Ook betrekken zij bestaande ondernemers en 
partners uit de wijk. De meerwaarde vanuit de StartersCentra ligt in het feit dat zij hun huidige 
aanbod en expertise kunnen inzetten, aangevuld door intensieve maatwerkbegeleiding.

“Mijn naam is Daan van Egeraat en ik heb mijn eigen 
meubelatelier op het Zilverschoonplein in Bergen 
op Zoom. Ik restaureer, herstel, stoffeer en ontwerp 
meubelen. Voordat ik mijn eigen bedrijf begon had 
ik veel verschillende banen. Toen ik door ziekte 
thuis kwam te zitten, heb ik veel tijd gehad om na 
te denken over mijn toekomst. Een eigen meube-
latelier, dat was mijn droom. Vanuit de Gemeente 

kreeg ik de mogelijkheid om, met behoud van 
mijn bijstandsuitkering, een onderneming te 
starten. Die mogelijkheid heb ik aangegrepen 
en binnen twee maanden was ik uit de bijstand 
en kreeg mijn leven een positieve wending.

Mijn bedrijf is gevestigd op het ondernemers-
plein Gageldonk in een voormalige basisschool. 
Ik ben heel tevreden met de grote en betaalbare 
ruimte. Maar dat niet alleen. De ondernemers 
werken op een hele prettige manier samen 
en versterken elkaar. Daar heb ik veel aan. Zo 
heeft een school toch een hele mooie nieuwe 
bestemming gekregen dankzij de samenwerking 
tussen Stadlander, de Gemeente Bergen op 
Zoom en de StartersCentra West-Brabant. 

Toen ik als ondernemer begon waren mensen 
sceptisch. “Zou je dat nou wel doen?” Ik heb die stap 
toch gezet met de hulp van collega ondernemers en 
de intensieve begeleiding vanuit de StartersCentra. 
Juist door die persoonlijke gesprekken, maar 
ook door de deelname aan de workshops, ben ik 
meer overtuigd geraakt van mijn eigen kunnen.”

Meubelatelier Daan van Egeraat

Starter aan het woord

“Door dit bedrijf kreeg mijn 
leven een positieve wending”



Onze locaties
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Huisvesting
In de afgelopen jaren zijn er verschillende locaties gerealiseerd met behulp van diverse partners. Er 
zijn in de gemeenten in onze regio bedrijfsruimten beschikbaar. De StartersCentra leveren daarvoor 
een positieve en stimulerende bijdrage. Samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie en 
vastgoedpartners is afgestemd dat starters zich tegen gunstige voorwaarden kunnen vestigen in 
het centrum van steden en/of dorpen of op het industrieterrein. Twee voorbeelden hiervan zijn het 
BedrijvenCentrum, gevestigd in het centrum van Roosendaal en het pand (voor ambachtelijke starters, 
werkruimte en) gevestigd op het Majoppeveld dat in 2016 volledig gerenoveerd zal worden. 
In Bergen op Zoom werkt het StartersCentrum intensief samen met bedrijfspartners op het gebied 
van huisvesting. Voorbeelden hiervan zijn het Interium, De Melkfabriek en per begin 2015 De Loft.

Sociaal economische waarde door het aanbod van huisvesting

Huisvesting

In de afgelopen jaren zijn er verschillende locaties gerealiseerd met behulp van diverse partners. 
Samen met de gemeenten, de woningbouwcorporaties en vastgoedpartners wordt 
huisvesting aangeboden aan starters tegen gunstige voorwaarden. Starters kunnen zich 
vestigen in het centrum van steden en/of dorpen of op het industrieterrein. 

• Het BedrijvenCentrum  
18 kantoorunits en 2 winkels, gevestigd in het centrum van Roosendaal

• Het ambachtelijk StartersCentrum  
gevestigd op het Majoppeveld in Roosendaal dat in 2016 gerenoveerd zal worden

• De pop-up stores  
in de Dr. Brabersstraat in het Centrum van Roosendaal

• Het ondernemersplein  
in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom

• De Loft, de Melkfabriek en het Interium 
in Bergen op Zoom



Partners

www.starterscentrawestbrabant.nl
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