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Voorwoord
Beste relatie, 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de StartersCentra West-Brabant. In dit verslag vindt u de resultaten 
over het jaar 2016 aangevuld met informatie over de voorafgaande jaren. Voor de verslaglegging is 
gebruikt gemaakt van cijfers vanaf 2010, het jaar waarin het StartersCentrum Roosendaal van start ging. 
De cijfers van StartersCentrum Brabantse Wal zijn opgenomen vanaf 2012, het jaar van de oprichting. 

In 2016 is er sprake van een gelijkblijvende of licht aantrekkende economische groei en 
een langzaam dalende werkloosheid in Nederland. De economie in Noord-Brabant profi-
teert van de breed gedragen groei. De verwachte groei van 2,6% ligt net boven het landelijk 
gemiddelde. De werkloosheid loopt verder terug tot net boven de 6%. 

De StartersCentra hebben in 2016 231 mensen begeleid bij de opstart van hun onderneming. De 
StartersCentra zijn actief op wijk-, lokaal-, regionaal- en provinciaal niveau. Op provinciaal niveau participeren 
de StartersCentra in Brabant Start waarin zij alle initiatieven op het gebied van ondernemersondersteuning, 
kennis en ervaring uitwisselen om de Brabantse (startende) ondernemer nog succesvoller te laten zijn. 

Regionaal hebben de StartersCentra, in samenwerking met BusinessCoach Breda, het programma ZZP 
West-Brabant ontwikkeld. Dit kennisplatform, bestaande uit workshops, e-learning en een social community, 
geeft startende ondernemers de juiste kennis en vaardigheden om voortvarend van start te gaan. 

Lokaal verlenen de StartersCentra directe dienstverlening aan startende ondernemers en zijn actief op actuele 
economische thema’s waaronder retail. In Bergen op Zoom is in dit kader de Retail Academie gestart, een 
compleet workshopprogramma waarin starters met een winkel- of horecagelegenheid worden begeleid. 
In zowel Roosendaal, als Bergen op Zoom, hebben we een bemiddelende rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van de pop-up stores. De nieuwe huisvestingsprojecten Workhouse en Innovitapark zijn, in samenwerking 
met de Gemeente Roosendaal, in 2016 opgestart. De opening van beide locaties vindt plaats in 2017.

Het jaarverslag van de StartersCentra geeft in woord en beeld een overzicht van de ontwik-
keling van de StartersCentra over het jaar 2016. Kwantitatief wordt u geïnformeerd door 
middel van infographics. Vanzelfsprekend komen in dit jaarverslag ook starters en partners 
aan het woord. De mensen waar we het voor doen en die het mede mogelijk maken.

We bedanken de Gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen, de Rabobank 
Zuid West-Brabant en onze partners, coaches en (mede)bestuursleden die zich hebben ingezet 
voor startende ondernemers. Dankzij jullie steun hebben wij ze goed op weg kunnen helpen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Bestuur StartersCentrum Brabantse Wal en Bestuur StartersCentrum Roosendaal

Informatie Coaching Huisvesting Financiering
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Missie (Waar staan we voor?) 
De StartersCentra West-Brabant (SCWB) staan 
voor een toename van het aantal succes-
volle startende ondernemers. Zodat meer 
starters een eigen onderneming kunnen 
starten, continueren en laten groeien.

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

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

Formule
De StartersCentra West-Brabant werken volgens een beproefde aanpak, waarbij meerdere 
belanghebbende lokale en regionale organisaties de krachten bundelen in een stichting. Er 
wordt gewerkt vanuit de “drie O’s” van Overheid, Onderwijs & Ondernemers die ook verte-
genwoordigd zijn in het bestuur. Met deze vorm van samenwerking is inmiddels al veel 
ervaring opgedaan en dit heeft geleid tot een stabiele en succesvolle methode.

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 oplei-
dingen. Het onderwijs stelt haar locaties mede beschikbaar voor de activiteiten van de StartersCentra.

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 

Brabantse Wal

Partners
regio West-Brabant

Bestuur

Coaches SCR Coaches SCB

Partners
regio West-Brabant

Bestuur

Bestuur Stichting 
StartersCentrum Roosendaal

Voorzitter Adriaan Frijters
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 Zuidwest-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
PRISMA Advocaten
Provincie Noord-Brabant
Regio West-Brabant
Stadlander
STUDiO iBiZZ
Van Kreij Notariskantoor

Rabobank Zuidwest-Brabant, Manager Bedrijven MKB Frank Dingemans

De Rabobank Zuidwest-Brabant is al vanaf het begin betrokken als partner bij de StartersCentra West-Brabant. 
Wij ondersteunen niet alleen met financiële middelen, maar leveren ook een bijdrage door het verzorgen 
van workshops, het delen van onze (branche)kennis en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten. 

De Rabobank Zuidwest-Brabant heeft als marktleider in haar werkgebied al een stevige positie 
in de MKB-markt. Om deze positie te behouden en nog verder te verbeteren zijn startende 
ondernemers een essentiële doelgroep voor de instroom en doorstroom in ons klantenbe-
stand. De starters van vandaag zijn immers de potentiële top MKB-bedrijven van morgen. 

Het starten van een eigen bedrijf is een spannende en onzekere tijd. Een starter moet continu buiten 
zijn/ haar comfortzone gaan, grenzen verleggen en met vallen en opstaan experimenteren tot hij/
zij weet wat werkt. Wij ondersteunen met tips, kennis van de branche en met de juiste (financiële) 
producten. Maar geven bijvoorbeeld ook samen met de StartersCentra West-Brabant invulling aan 
diverse activiteiten in de regio. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Startersdagen waar ondernemers 
in spé op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan workshops en op een informatie-
markt in contact kunnen komen met andere bedrijven en instanties voor tips en advies.

Met de hulp van de StartersCentra zijn startende ondernemers nog beter in staat zich voor te 
bereiden op het ondernemerschap en is de kans op een goede start doorgaans groter. Samen 
bieden we starters de juiste tools om van hun onderneming een succes te maken. 

 6 | Jaarverslag 2016  Jaarverslag 2016 | 7

Partner aan het woord



€

Het StartersCentrum begeleidt
�n

anciering

co
aching

coaches

deelnemers

(kantoor)ruimtes

bi
jeenkomsten

huisvesting

29
433

24

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

Partners aan het woord

Rob Boas, Prisma Advocaten
Prisma Advocaten is een servicegericht advocatenkantoor in Bergen op 
Zoom. De organisatie richt zich op bedrijven en particulieren in West-Brabant 
en Zeeland. Het team bestaat uit tien advocaten. Prisma Advocaten geeft 
ondernemers juridisch advies op alle terreinen waaronder arbeidsrecht 
maar ook over contracten, algemene voorwaarden, bedrijfsvormen en 
aansprakelijkheid. Rob Boas is sinds 1990, als advocaat, verbonden aan 
Prisma Advocaten. In 2016 heeft het kantoor besloten om partner te worden 
van de StartersCentra. “We zijn als kantoor gevestigd in Bergen op Zoom 
en betrokken bij wat er hier aan bedrijvigheid plaatsvindt. We vinden het 
belangrijk dat startende ondernemers worden gestimuleerd en dat er een 
goed klimaat is om door te groeien. Daar leveren we graag onze bijdrage aan.”

Mariëtte van Kreij, Van Kreij Notariskantoor
Van Kreij Notariskantoor is gevestigd aan de Brugstraat 35, in één van de 
mooiste kantoorpanden van Roosendaal. Het kantoor heeft een historie 
van meer dan 100 jaar met een focus op het complexe (internationale) 
familierecht en ondernemingsrecht. Van Kreij Notariskantoor hecht veel 
waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en ondersteunt verschil-
lende maatschappelijke organisaties in en rond Roosendaal. “Daarnaast is 
het voor onze regio belangrijk om te investeren in ondernemerschap en 
starters een steuntje in de rug te bieden. We helpen hen, als partner van 
de StartersCentra, graag op weg door hen te informeren over juridische 
zaken en te adviseren over vraagstukken waar ze tegenaan lopen, op een 
persoonlijke en toegankelijke wijze”, aldus notaris Mariëtte van Kreij.

Cliff Lagendijk, Lantack Network Solutions
Lantack Network Solutions is sinds 2012 partner van de StartersCentra 
West-Brabant. Directeur Cliff Lagendijk begon ooit op de helpdesk bij 
een groot internationaal bedrijf. Al snel maakte hij promotie en was hij dé 
deskundige op het gebied van ICT voor vele grote klanten. In 2008 besloot 
Cliff om zijn kennis en ervaringen in te zetten in zijn eigen bedrijf. In dat 
jaar is Lantack Network Solutions opgericht. Over een jaar bestaat Lantack 
10 jaar maar Cliff weet nog heel goed hoe het was toen hij net begon. “Als 
startende ondernemer komt er heel veel op je af. Het is dan erg prettig als 
je gebruik kunt maken van de expertise van anderen waardoor je je kunt 
richten op je corebusiness. We helpen startende ondernemers graag op weg 
door met hen na te denken over de inrichting van de ICT voor hun bedrijf.”
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Totale bijdrage 
aan de economie

€ 55.120.000,-

Totalen 

Starters 2016   4 gemeenten     1.281
Aangemeld bij StartersCentra       231

Totaal aantal 
arbeidsplaatsen

1.723

Cumulatieve resultaten 2010-2016

Aantal starters

€ 2.537.600,-

79

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

1.723
€ 55.120.000,-

2016

Het StartersCentrum in cijfers

angemeld

Starters

angemeld

Starters

17%

18%

Totaal
1.281

angemeld

Starters

20%

Brabantse Wal

Roosendaal
536

745

Resultaten
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• 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 met betrekking tot commer-

cieel en maatschappelijk ondernemerschap 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 6 jaar tijd een economische waarde van 
meer dan € 55 miljoen, waarvan € 9.6 miljoen in 2016.

Cumulatieve resultaten 2010-2016

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 StartersCentra blijkt dat 84% van de geïnte-
resseerde deelnemers daadwerkelijk is gestart met ondernemen. Dit betekent 
dat een aantal van totaal 1325 in de jaren 2010 tot en met 2016 waardecreatie 
genereren van in totaal 1732 arbeidsplaatsen en meer dan € 55 miljoen aan econo-
mische 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.

Door de StartersCentra wordt mede invulling gegeven aan de economische ontwikkeling 
van de regio. Het resultaat van de StartersCentra bestaat uit de volgende onderdelen:
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Dienstverlening 2016

• Algemene introductiebijeenkomst “Starten van een onderneming”
• Bijeenkomst “Starten vanuit een uitkering”
• Persoonlijk intake gesprek
• Themabijeenkomsten
• Workshops
• Ontbijtsessies
• Online kennisplatform en community voor ondernemers
• Coaching
• Financiering
• Huisvesting

Bijeenkomsten
De ontmoeting tussen startende ondernemers en het delen van kennis en 
ervaring staat centraal bij de verschillende bijeenkomsten (31 in totaal) 
georganiseerd door de StartersCentra. Te beginnen met de introductie-
bijeenkomsten “Starten van je eigen onderneming” en “Starten vanuit 
een uitkering”. Verder zijn er themabijeenkomsten en ontbijtsessies over 
actuele ondernemerschapsthema’s zoals Retail, VAR-DBA , storytelling, 
mobiliteit. Daarnaast bieden de StartersCentra, onder de vlag van ZZP 
West-Brabant, inhoudelijke workshops over onder andere de volgende 
thema’s marketing, administratie, strategie, persoonlijk leiderschap. 

Ervaring
Daarnaast verzorgen de StartersCentra persoonlijke intakes en verwijzen zij 
door naar partners om het ondernemerschap bij de startende ondernemer 
nog verder te versterken. Tevens heeft de startende ondernemer toegang tot 
een breed aanbod aan huisvestingsmogelijkheden. En is er beschikking over 
een uitgebreid netwerk van Businesscoaches. Bestaande uit ervaren en actieve 
ondernemers die hun kennis en kunde vrijwillig ter beschikking stellen. 

Kennisplatform 
Sinds dit jaar beschikken de StartersCentra over een, in samenwerking 
met de Gemeente Breda en partners, ontwikkeld online kennisplatform. 
Ondernemers vinden hier een breed aanbod aan E-learning courses, een online 
community en aanvullende informatie over allerhande ondernemerschaps-
thema’s. Dit Kennisplatform is 24/7 beschikbaar en de content sluit direct 
aan bij de inhoudelijke workshops georganiseerd door de StartersCentra. 

Financiële Performance 2016

Activa SCWB
Vorderingen  e 113.390 

Liquide middelen  e 131.165

Totaal  € 244.555 

Passiva  
Kapitaal  e 127.242 

Kortlopende schulden  e 117.314 

Totaal  € 224.556

Verlies en Winst  
Baten  e 362.729

Exploitatiekosten  e 351.895 

Resultaat  € 10.834 



“In augustus 2016 hebben Marieke, Inge en ik 
Praktijk de Sleutel overgenomen. We waren alle drie 
al bij de praktijk betrokken en wisten al zo’n 1,5 jaar 
dat deze overname eraan zat te komen. We konden 
er echt naar toe werken. Dat maakte de overstap van 
medewerker naar mede-eigenaar wel wat soepeler. 

Wij behandelen en begeleiden kinderen en volwas-
senen. We proberen hen sleutels te geven waarmee 
het lukt om tot verandering en verbetering van 
hun situatie te komen. Het 
team van Praktijk de Sleutel 
bestaat uit specialisten met 
ieder een eigen vakgebied. 
Het werken met cliënten bleef 
voor ons grotendeels hetzelfde. 
Er werden wel andere werkzaam-
heden toegevoegd aan ons 
takenpakket. Beleidsmatige 
zaken, administratieve zaken en 
het begeleiden van de overige 
medewerkers bijvoorbeeld. 

We ervaren ontzettend veel 
steun van onze coach, Jack de 
Wit. Hij legt ons vragen voor 
waar we zelf niet zo bij stil staan. 

Daarmee dwingt hij ons om tijd te nemen om na 
te denken over het ondernemerschap en daar met 
elkaar over van gedachten te wisselen. Daar ben 
ik erg blij om. In de drukte van alledag heb je de 
neiging om dergelijke zaken uit te stellen. Jack 
houdt ons bij de les. Ook de overige contacten 
met de StartersCentra verlopen heel goed. Meestal 
per mail, dat werkt voor ons het meest efficiënt.”

Dienstverlening basis

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 ‘bedrijfs-
ladder’ 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.

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. 
• BedrijvenCentrum Roosendaal 

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

Eind 2016 is laatste hand gelegd aan de verbouwing van het Bedrijvencentrum 
in de Leemstraat In Roosendaal. Begin 2017 wordt deze nieuwe locatie 
geopend en kunnen de eerste huurders hun intrek gaan nemen.

• Innovitapark 
Dankzij een investering van de Gemeente Roosendaal en subsidie van de Provincie Noord-
Brabant is er in 2016 een pand geselecteerd om in 2017 het concept Innovitapark te 
ontwikkelen. Deze broedplaats is bedoeld voor innovatieve ondernemers die met hun 
producten of diensten een bijdrage leveren aan gezond leven, welzijn en zorg. 

• Pop-up stores  
in de Dokter Braberstraat in het Centrum van Roosendaal en in Bergen op Zoom

• De Loft, de Melkfabriek, het Interium, de Poort van Berrege  
in Bergen op Zoom

• Ondernemersplein Gageldonk 
In verband met de revitalisering van de wijk Gageldonk zijn de starters van het Ondernemersplein, in 
verband met de sloop van het pand, doorgestroomd naar andere huisvesting in Bergen op Zoom.
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Diana van Vlimmeren van Praktijk de Sleutel 

Starter aan het woord

“We konden er echt naar toe werken. Dat maakte de overstap 
van medewerker naar mede-eigenaar wel wat soepeler.”
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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 bedrijfs-
situatie en de rol die hij/zij zelf inneemt. Maar ook dat ze veel meer nadenken over hun strategie en met de 
coach de rust nemen om vooruit te kijken en daardoor bewuster keuzes maken in de ontwikkeling van hun 
bedrijf 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

“Met mijn hond als inspiratiebron startte ik 
mijn eigen bedrijf. Yuki “graaft” een plekje in 
zijn mand. Dat kostte in korte tijd 3 honden-
manden. Bij mijn zoektocht naar een duurzamer 
alternatief ontdekte ik dat dat niet bestond. 
Daarom bracht ik zelf een hondenmand op de 
markt. Een loungebank voor de hond, gemaakt 
met duurzame, natuurlijke materialen. 

Er volgde een periode van onderzoeken, ontwerpen, 
uitdagingen en oplossingen. Mijn geduld werd 
soms behoorlijk op de proef gesteld. Toen het 
eerste prototype klaar was, een moment waar 
ik lang naar uitkeek, vond ik het nog niet goed 
genoeg. Dus er volgden een 2e en 3e prototype. 
En toen kon EL4YU eindelijk écht van start.

Inmiddels weet ik dat een ondernemer van veel 
markten thuis moet zijn. Het is dan ook erg fijn 
om ervaringen uit te wisselen met andere starters. 
We lopen immers allemaal tegen dezelfde dingen 
aan ook al werken we in verschillende branches. 
Ik raad elke starter aan om contact te hebben met 
de StartersCentra. Ik kan met alle vragen bij hen 
terecht en hoewel ik geen alledaags bedrijf heb 
denken ze mee en dragen ze oplossingen aan. Ook 
met mijn coach, Jacco van Beek, is het fijn sparren, 
zijn ongezouten feedback is zeer waardevol.

Ook Yuki is tevreden. Hij maakt nog steeds gebruik 
van het eerste prototype. Na ruim een jaar is 
zijn mand nog helemaal heel, een record!”

Ellen van Gils van EL4YU

Starter aan het woord

“Daarom bracht ik zelf een 
hondenmand op de markt.”

Coaches Roosendaal:
Jack de Wit
Eric Jansen
Ditte Lockefeer
Carel Jan Reuver
Thea Jansen
Léon de Zwart
Léon Suijkerbuijk
Ton Moerkens

Sybrand Spaapen
Adriaan Frijters
Jules Veraart
Ronald Dingenouts
Johan Schouls
Jacco van Beek
Toon Huijps
Jan van de Ven

Coaches Bergen op Zoom:
Margherite Verheul
Thiemen Vermeulen 
Ard Jan Bruijs
Frans Leenaars
Frank Mouws

Johan van Loenhout
Willem van der Kolk
Jean Jacques Mulleman
Gerard Worm
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In 2016 hebben de StartersCentra actief ingezet op het versterken van het ondernemerschap bij retail 
ondernemers zowel in de gemeente Roosendaal, als binnen de gemeenten in de Brabantse Wal. 

In Bergen op Zoom zijn de StartersCentra samen met de gemeente gestart met de Retail Academie. Een 
10-delig workshopprogramma waarbij alle aspecten van het ondernemerschap binnen retail- en horeca 
aan bod komen. Van winkelinrichting tot aan de winkel in euro’s en van klantgerichtheid tot aan wet- en 
regelgeving. Als resultaat van de academie zijn diverse conceptstores en samenwerkingen ontstaan. 

Ondernemen in de binnenstad 
Samenwerken, elkaar versterken, aansluiten bij markt- en maatschappelijke ontwikkelingen en out-of-
the-box durven denken, dat waren de highlights die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst 
Ondernemen in de binnenstad op donderdag 6 oktober 2016 in Roosendaal. Horeca- en retailon-
dernemers, studenten en geïnteresseerden in de ontwikkelingen van de binnenstad waren op de 
bijeenkomst afgekomen. Met een gevarieerd programma en uiteenlopende sprekers werden de 
deelnemers aan het denken gezet. Ook werd er ingegaan op de ontwikkelingen rondom de pop-up 
stores en het blurringexperiment. Deze bijeenkomst was initiatief van de StartersCentra West-Brabant, de 
Gemeente Roosendaal, Binnenstadsvereniging Collectief Roosendaal en Rabobank Zuidwest-Brabant. 

Retail Academie

Na mijn studie aan de kunstacademie vestigde ik 
me als ondernemer in de binnenstad van Bergen op 
Zoom. Er zijn veel kunstenaars in onze stad maar het 
mag allemaal wel wat spannender en bruisender. 
Om dat voor elkaar te krijgen breng ik uitingen van 
kunst en cultuur in en buiten mijn winkel. Ik zoek 
daarbij de verbinding met jongeren. Daarom heb 
ik in Kweek, mijn winkel, het Cultuurhuis opgericht. 
Hier vinden culturele evenementen plaats. 
Langzaam maar zeker krijgt dat vorm. Er wordt 
regelmatig een workshop geboekt of een lezing 
gegeven. Toch komt het Cultuurhuis nog niet 
helemaal tot zijn recht. Op dit moment besteed 
ik veel tijd in mijn winkel. 
Maar uiteindelijk ga ik nog 
veel meer organiseren in 
en rond het Cultuurhuis.

Ondernemen is voor mij vooral 
dingen uitproberen. Er maar 
gewoon aan beginnen. Soms 
ga je “op je bek”, dan is het een 
kwestie van opstaan, van je 
fouten leren en weer verder gaan. 
De StartersCentra hielpen mij in 
de beginfase op weg. Zij regelden 
ook een coach voor me. Ik heb 
gemerkt dat ik van zo’n coach 
vooral praktische tips verwacht. 
Ik heb niet zo’n behoefte aan een 

stortvloed aan informatie en adviezen, hoe goedbe-
doeld ook. Dat ervaar ik als overweldigend. Ik ben 
soms wat koppig en ik wil dingen graag zelf uitvo-
gelen. Lekker in mijn eigen tempo en op mijn eigen 
manier. Gelukkig voelde mijn coach dat goed aan. 

Via de Retail Academie volgde ik een aantal 
cursussen die me veel praktische inzichten in 
het ondernemerschap opleverden. Met al die 
kennis op zak is het aan mij om de balans te 
vinden tussen de zakelijke kant van het onder-
nemen en mijn passie voor kunst en cultuur.

Sanne Feenstra van Cultuurhuis/Kweek

Starter aan het woord

“Gelukkig voelde mijn coach dat goed aan.”

Foto: Retail Academie 2016, Bureau Dubbelstraat
Foto: Bureau Dubbelstraat



Kennisplatform voor ondernemers

 20 | Jaarverslag 2016  Jaarverslag 2016 | 21

In 2016 hebben de StartersCentra West-Brabant en BusinessCoach Breda een blended learning 
omgeving ontwikkeld onder de noemer ZZP West-Brabant “Kennisplatform voor ondernemers”. 
Deze omgeving biedt zowel een programma van fysieke workshops evenals een online leerom-
geving. In 2016 hebben zo’n 1075 ondernemers gebruik gemaakt van de fysieke workshops. 
En 180 ondernemers zijn per november 2016 actief op het online Kennisplatform. 

Het Kennisplatform is mede tot stand gekomen door een bijdrage vanuit de Regio West-Brabant en de 
Provincie Noord-Brabant. En dankzij de aanzienlijke inspanning van de partners van de StartersCentra 
en Businesscoach Breda, het ROC West-Brabant en NHTV Breda. Tijdens de een grootschalige bijeen-
komst vanuit Brabant Start is de het Kennisplatform gelanceerd binnen de regio West-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.
 
Ontbijtsessies
Elke derde vrijdag van de maand organiseerde ZZP West-Brabant een ontbijt-
sessie waarbij ondernemers, op wisselende locaties in de regio, plaatsnamen aan de 
ontbijttafel. Tijdens de ontbijtsessie staat een actueel thema centraal en wordt een spreker uitge-
nodigd. Inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen en netwerken dat staat centraal.

“Mijn bedrijf is vrij uniek. Vooral omdat ik het 
zelf, vanuit het niets, heb opgezet. Bram’s 
Classic Cars restaureert klassieke auto’s 
in eigen beheer. Dat wil zeggen dat ik de 
auto’s koop, opknap en weer verkoop.

Ik ben gespecialiseerd in de Jaguar E-type. Op 
dit moment is 1 Jaguar bijna klaar. Met een 
andere ben ik nog wel even bezig. Mijn doel is 
om me daarnaast meer te specialiseren in andere 
exclusieve merken oldtimers. Zo zet ik een goed 

bedrijf in de markt. Ik ben dan ook continu bezig 
met het vergaren van technische kennis.

Tegelijkertijd leer ik de kneepjes van het onder-
nemerschap. Via de Starterscentra kom ik in 
contact met andere startende ondernemers. 
Gelijkgestemden. Mensen die net als ik met 
passie in hun eigen onderneming werken. Die 
verbindingen leggen is in mijn ogen de belang-
rijkste rol van de Starterscentra. Vrienden steunen 
me ook maar zij kunnen me niet verder helpen 
als het om het ondernemerschap gaat.

Om mijn markt te vergroten heb ik mijn website 
ook naar het Engels vertaald. Nederland 
is een kleine markt dus richt ik me ook op 
het buitenland. Aan de respons vanuit het 
buitenland merk ik dat de belangstelling er 
is. Dat is een goede eerste stap. Inmiddels is 
Bram’s Classic Cars ook actief op Facebook.

Maar de beste reclame blijft de auto die ik heb 
opgeknapt. Daar kan geen geschreven tekst
tegenop!”

Bram Meewisse van Bram’s Classic Cars 

Starter aan het woord

“Via de StartersCentra kom 
ik in contact met andere 
startende ondernemers.”

Foto: Lancering Kennisplatform 23 november 2016
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“In het verleden werkte ik als advocaat. Ik was 
gespecialiseerd in (vecht)scheidingen en schei-
dingsbemiddeling. De juridische kant van de 
scheiding stond jarenlang centraal in mijn werk. 
Inmiddels werk ik alleen nog als mediator; ik help 
partners die uit elkaar gaan met het regelen van hun 
scheiding en vooral ook met het verwerken van de 
scheiding. Uiteraard zijn de juridische aspecten ook 
belangrijk maar de emotionele kant staat voorop. 
Door beide partners in deze fase op de juiste 
manier met elkaar te verbinden 
lukt het hen om los te komen 
van elkaar. Dat klinkt misschien 
tegenstrijdig maar dat is wel 
wat ik steeds weer zie gebeuren. 
Ik vind dat nog elke dag heel 
bijzonder en mijn cliënten 
ervaren dit als zeer waardevol.

In de tijd dat ik mijn eigen 
bedrijf opstartte als mediator 
wist ik dat ik kon terug-
vallen op de coaches van het 
StartersCentra. Uiteindelijk 
heb ik er geen gebruik van 
gemaakt maar die wetenschap 
gaf me wel een veilig gevoel. 

Via het StartersCentra vestigde ik me in het 
Bedrijvencentrum Roosendaal aan de Burgemeester 
Prinsensingel in Roosendaal. Al bij de bezich-
tiging voelde ik de fijne sfeer in het pand. Alles 
klopte. Hier zit ik helemaal op mijn plek. Wat me 
wel opviel was dat de entree wat aantrekkelijker 
kon worden gemaakt. Dit is met Allee wonen 
en met de andere ondernemers die in dit pand 
gevestigd zijn opgepakt. Er hangt nu ook een 
mooi bord wat onze zichtbaarheid vergroot.”

Dietlinde van Wezel van Reset Mediation

Starter aan het woord

“Hier zit ik helemaal op mijn plek.”

Podium voor startende ondernemers 

Om een eigen onderneming te starten moet je lef hebben, je moet bereid zijn risico’s te nemen en maakt 
soms lange dagen. De StartersCentra zien starters groeien naar succesvolle ondernemers en weten dat die 
weg niet altijd gemakkelijk is. Daarom is het belangrijk dat er voor hen een podium is. De Roosendaalse 
Startersprijs is een nieuw initiatief. De prijs werd in 2016 voor de eerste keer uitgereikt. In Bergen op Zoom 
wordt jaarlijks de Meest Talentvolle Starter in Bergen op Zoom gekozen tijdens het ondernemersgala GoBoZ. 

De Roosendaalse 
Startersprijs 2016

Kinderopvang ’t Vinkebroekske ontving 
op dinsdag 10 mei 2016 de eerste 
Roosendaalse Startersprijs. De prijs 
is een initiatief van de StartersCentra 
West-Brabant, de Gemeente 
Roosendaal, Rabobank Zuidwest-
Brabant en Startersdagen.com. Met 
deze prijs willen wij starters in de 
schijnwerpers zetten. De prijs werd 
uitgereikt door wethouder Hans Verbraak 
van de Gemeente Roosendaal tijdens de regionale Startersdag die plaatsvond in 
het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant, in Roosendaal.

Meest Talentvolle 
Starter Bergen 
op Zoom

Tijdens het jaarlijkse ondernemersgala 
GoBoZ op 15 april 2016 in Bergen op 
Zoom werden de “Meest Talentvolle 
Starter” en “Ondernemer van het Jaar” 
uitgeroepen. De StartersCentra dragen 
dit initiatief een warm hart toe en stellen 
daarom hun netwerk ter beschikking om 
de startende ondernemers te bereiken. 
Daarnaast zetten zij kennis en ervaring in, 
om een onafhankelijke bijdrage te leveren 
aan het bezoeken en jureren van de 
genomineerden. In 2016 werden Max en 
Marvin van Sport BSO De Karmel uitge-
roepen tot “Meest Talentvolle Starter”. 

Foto: Ereprijsfotografie



Partners

www.starterscentrawestbrabant.nl
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