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Persbericht 

Startersdag in top-2 provincie startende ondernemers 

Uit onderzoek is gebleken dat Noord-Holland stabiel op de tweede plaats staat als het gaat om het 

aantal startende ondernemers per kwartaal. Alle drie de reeds verstreken kwartalen van dit jaar 

steekt de provincie samen met Zuid-Holland uit boven de rest van Nederland. Daarnaast zijn er 

landelijk gebleken dat in de eerste drie kwartalen dit jaar het hoogste aantal starters zijn sinds 2013. 

Gratis startersdag Kop van Noord-Holland 

Startersdagen.com organiseert daarom in samenwerking met Rabobank Kop van Noord-Holland, de 

gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Interpolis op maandag 12 november een 

gratis startersdag bij het Regius College te Schagen.  De inspirerende avond bevat veel informatie en 

kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en 

eigenaren van een bedrijf tot ongeveer drie jaar oud en de succesvolle start-ups die een volgende 

stap willen maken. 

Inspiratie door Marco Zon 

Het programma bestaat uit plenaire kennisdeling, een startersmarkt om vragen te stellen, diverse 

seminars en workshops en een inspiratiesessie. Halverwege de avond zal Marco Zon, ondernemer 

achter ZIP Interieur, een inspirerende keynote sesse verzorgen met zijn ondernemersverhaal. 

Voorprogramma 

In het voorprogramma kunnen startende ondernemers en aangesloten kennispartners in gematcht 

worden op basis van hun online profiel. Daarbij is er alle gelegenheid om duurzame relaties te 

ontwikkelen. Daarnaast kan een selectie van geïnteresseerden het ondernemersconcept dat zij in 

gedachten hebben pitchen tegenover een panel van diverse experts die feedback zullen geven. 

Aanmelden 

Vele regionale partners staan klaar om (startende) ondernemers te informeren en inspireren over 

ondernemerschap. De avond is gratis te bezoeken, aanmelden is gewenst via 

www.startersdagen.com/kopvannoordholland2018.   

---EINDE PERSBERICHT--- 
 
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
U bent uitgenodigd, indien mogelijk na aanmelding, aanwezig te zijn bij dit evenement en dit aan te 
kondigen in uw uitingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie: 
Jonathan de Voogd | Startersdagen.com | jonathan@startersdagen.com | 06 113 584 26 
Tim van den Berg | Startersdagen.com | tim@startersdagen.com  | 06 250 665 00 
 
In een eerder persbericht is onverhoopt de foutieve locatie gecommuniceerd: ROC Kop van Noord 
Holland. Wilt u bij publicatie letten op de correcte locatievermelding? Correcte locatie betreft Regius 
College, Oranjelaan 2, Schagen. 
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Bijlagen: voorbeeldfoto’s startersdag 

Fotograaf: LS Fotografie  

Foto bijschrift: Maak een goede start met je eigen bedrijf tijdens Startersdag Kop van Noord Holland 

Bron statistieken: KvK Bedrijvendynamiek. 

Aanwezige kennispartners: 

• Rabobank Kop van Noord-Holland 

• Gemeente Schagen 

• Gemeente Hollands Kroon 

• Gemeente Texel 

• Gemeente Den Helder 

• Interpolis 

• Startersdagen.com 

• 53 Graden Noord 

• BOIP 

• Collin Crowdfund 

• Conversie Partners 

• Dress to Impress 

• Druktemaker Den Helder 

• Eigen Wind 

• Factuur Voldaan 

• FNV 

• Jolanda Jacobs Fotografie 

• Margreet Roels 

• MeetMatch 

• Notaris Verhoeks 

• Omnyacc Den Helder 

• Ondernemersklankbord 

• Qredits 

• Rake Draken 

• Rek Consult VOF 

• Snelstart 

• Suzuki autobedrijf J & S 

• Uwilthosting.nl 

• Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders 

• Zip Projectinrichting 


