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Beste partners, coaches en relaties, 

Alleerst onze hartelijk dank voor uw bijdrage in 2016 aan de ontwikkeling van het startend 
ondernemerschap in de Regio West-Brabant. Zonder uw support zouden wij de dienstverlening aan de 
startende ondernemers niet kunnen realiseren. 

Voor u ligt de samenvatting van het Jaarverslag van de StartersCentra West-Brabant "2016 in beeld". 
Wat u inzicht geeft in de resultaten en ontwikkelingen rond het startend ondernemerschap in de 
gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. 

Voor het uitgebreide jaarverslag verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.starterscentrawestbrabant.nl/jaarverslag 
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Startend ondernemerschap in 2016 
In 2016 hebben de StartersCentra 231 mensen begeleid bij de opstart van hun onderneming. Dit mede 
dankzij uw bijdrage. Hierdoor is een breed scala aan dienstverlening beschikbaar is voor deze 
ondernemers. En starters weten dit te waarderen: ze waarderen de dienstverlening van de 
StartersCentra en haar partners en coaches met een score van 8,3. 

StartersCentra, meer dan ... 
De StartersCentra bieden startende ondernemers ondersteuning door middel van intakes, 
bijeenkomsten, workshops, coaching, huisvesting en financiering. Maar de StartersCentra doen meer 
voor de ontwikkeling van ondernemerschap en de economie in West-Brabant. Onderstaand een 
overzicht van deze activiteiten, die in 2016 zijn gerealiseerd. 

Intensivering samenwerking 4 gemeenten 
De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn belangrijke partners 
voor de StartersCentra. In 2016 is de basis gelegd voor intensivering van de samenwerking tussen de 4 
gemeenten. Dit draagt bij aan meer synergie en integraliteit tussen deze gemeenten op het gebied van 
economische ontwikkeling. Tevens is het een krachtig signaal binnen West-Brabant en richting de 
buitenwereld. Voor 2017 staat de formele bezegeling van deze samenwerking op de agenda. 

Retail Academie en Retail bijeenkomsten 
Het stimuleren van ondernemerschap in de binnensteden was in 2016 een belangrijk aandachtspunt 
voor de StartersCentra. Concreet resultaat is de Retail Academie te Bergen op Zoom waarbij de 
StartersCentra in samenwerking met Het Binnenstadslab een 10-delig workshopprogramma heeft 
verzorgd voor zowel startende- als bestaande retail- en horecaondernemers. Meerdere ondernemers 
hebben zich vervolgens gevestigd in het centrum van Bergen op Zoom. In Roosendaal is in 2016 de 
themabijeenkomst Ondernemen in de binnenstad georganiseerd. 

Huisvesting flexibel en op maat 
In 2016 hebben de StartersCentra op diverse locaties in de Brabantse Wal gemeenten en Roosendaal 
bijgedragen aan de realisatie van extra huisvesting voor startende ondernemers. 
Zoals het Workhouse voor ambachtelijke ondernemers en Innovitapark voor ondernemers in de zorg in 
Roosendaal. En diverse pop-up stores in de binnensteden van Bergen op Zoom en Roosendaal, 
waarvan Kweek in Bergen op Zoom een sprekend voorbeeld is. Door deze initiatieven hebben nog 
meer starters passende huisvesting gevonden. 
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ZZP West-Brabant - Kennisplatform voor ondernemers in Noord-Brabant 
Sinds 2014 zijn de StartersCentra en haar partners in nauwe samenwerking met Business Coach 
Breda, de stuwende kracht achter het Kennisplatform voor ondernemers, ZZP West-Brabant. Vanuit 
deze samenwerking organiseren zij workshops en trainingen voor ZZP'ers uit de regio West-Brabant. 
Inmiddels hebben meer dan 1800 ondernemers deelgenomen aan de georganiseerde workshops en 
bijeenkomsten. 

Sinds dit jaar is er ook een online leeromgeving beschikbaar met 8 verschillende E-learning courses en 
een online community voor ondernemers. Inmiddels maken zo'n 180 ondernemers gebruik van het 
online leeromgeving. Ook de Provincie Noord-Brabant heeft zijn enthousiasme uitgesproken over deze 
ontwikkeling vanuit West-Brabant. In 2017 wordt het Kennisplatform voor ondernemers ingezet voor 
ZZP'ers in de gehele Provincie Noord-Brabant. Uitgebreide informatie is te vinden op de website: 
www.zzpwestbrabant.nl 

Podium voor startend ondernemerschap 
Starters verdienen een podium, en daarom organiseren de StartersCentra jaarlijkse de Roosendaalse 
Startersprijs en dragen zij bij aan het GoBoZ ondernemersgala. Op deze wijze krijgt de e startende 
ondernemer de welverdiende aandacht en waardering. 

Brabant Start 
Het stimuleren van het ondernemerschap heeft inmiddels ook provinciale aandacht. Dit mede door het 
initiatief Brabant Start waarin alle initiatieven voor ondernemerschapsondersteuning in Brabant zijn 
verenigd. De StartersCentra vervullen ook hier een prominente rol. 

StartersCentra in beeld van 2010-2016 
In deze infographic vindt u een overzicht van de resultaten over 2016 en krijgt u een beeld over de 
ontwikkeling van de Starterscentra over de periode 2010 t/m 2016. 

Ook in 2017 zetten wij graag samen met u in voor startende ondernemers in West-Brabant. 

Hoogachtend, 

AdriaanFrijters, 
Voorzitter StartersCentra West-Brabant 

Bijlage: Jaarverslag en Infographic 


