
Programma ondernemersevenement 
Groei€n na de start, de volgende stap in ondernemen 
8 november 2017

15.30 – 16.00 uur 
Inloop en aanmelden bezoekers

16.00 uur Opening 
door dagvoorzitter Annemarie Bruning

16.05 - 16.10 uur Welkomstwoord 
door Mark Pol, wethouder Economische Ontwikkeling

16.10 - 16.20 uur Pak je kansen!
Ugur Özcan, directievoorzitter Rabobank Almere gaat in op kansen, trends en ontwikkelingen  
in het ondernemerschap. 

16.20 - 16.30 uur Groei in je pitch! – Business energizer!
Ontdek en leer hoe jij jezelf en je bedrijf kort en krachtig over de bühne brengt. 
Door Patrick van Gils. Oprichter TOPpresentaties.

16.30 - 16.50 uur  Groeien met je bedrijf. Ben je echt klaar om door de ‘geluidsbarrière’ te gaan?
Karin Kleingeld, Next Level MKB, geeft in een hoge drukpan sessie het recept om als ondernemer 
naar jouw next level te komen. Tevens stelt ze je de belangrijkste gewetensvraag voordat je de 
financiering van je groei gaat regelen.

16.50 - 17.00 uur Pitch-TIME! 
Aan de slag met Patrick van Gils, Oprichter TOP presentaties.

17.00 – 17.05  Speciaal intermezzo: Eigen Baas in Almere! 

17.05 - 17. 30 uur De volgende versnelling! 
Tom Coronel, autocoureur en succesvol ondernemer, neemt je mee in zijn persoonlijke ervaringen 
rondom de uitdagingen in het ondernemerschap. Over groeistuipen, risico’s inschatten, remmen 
of juist extra gas geven, schakelen en weer doorgaan gesproken.

17.30 - 17.40 uur
Korte impressie van het brede spectrum aan financieringsmogelijkheden voor ondernemers  
tijdens de Financieringsmarkt

17.40 uur Start Financieringsmarkt & netwerkborrel
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen ondernemers en bezoekers het event tijdens de 
Financieringsmarkt met de diverse aanbieders van financieringsmogelijkheden nader kennismaken.

De volgende aanbieders zijn o.a. aanwezig op de Financieringsmarkt: Collin Crowdfund, Kapitaal 
op Maat, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering Almere, MKB Doorstart, Qredits Microfinanciering 
Nederland, Rabobank Almere, Investeer in Almere, Spotcap, Zelfstandigenloket Flevoland, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Pitteloo Capital. 

19.30 uur
Afsluiting ondernemersevenement Groei€n na de start, de volgende stap in ondernemen!

K e n n i s c e n t r u m  
Bedrijfsfinanciering  

Almere


