Starterslift

AMBITIES WORDEN ONDERNEMINGEN

Stichting Starterslift ondersteunt ambitieuze startende ondernemers.
Met de juiste kennis, faciliteiten, connecties en financiële middelen draagt
Starterslift actief bij aan het uiteindelijke doel van de starter: een geslaagde
onderneming. Starterslift zet zich sinds 2006 in voor kansrijke ondernemers

ondernemers tegen een betaalbare prijs.
• Netwerk: toegang tot het zeer uitgebreide
netwerk van Starterslift en deelname aan
specifieke netwerkbijeenkomsten.
• Advies: juridische vraagstukken, financiële
zaken, administratie, marketing en
communicatie, licenties, octrooien en
auteursrechten etc.
• Coaching: individuele begeleiding door
een ervaren ondernemer.
• Training: bijspijkeren van ondernemings‑
kennis en trainen van belangrijke vaardig
heden.
• Faciliteiten: voor ontwikkeling van en
onderzoek naar het idee, product of de
dienst (meet- en testapparatuur, labora‑
toria, onderzoeksresultaten, statistische
gegevens, databases etc.).
Starterslift wordt gefinancierd door de
overheid, hierdoor is de dienstverlening
geheel kosteloos voor de ondernemers.
Interesse?
Kijk op www.starterslift.nl en neem
contact met ons op!

met innovatieve, onderscheidende ideeën of bijzonder talent in West- en
Midden-Brabant.
Waarom?
De overheid wil dat innovatieve en creatieve
ondernemingen meer werkgelegenheid en
economische groei creëren. Dat kan bij
uitstek door startende ondernemers te
ondersteunen, zodat zij een geslaagde
onderneming opzetten.
Voor wie?
Starterslift ondersteunt ambitieuze startende
ondernemers bij het ontwikkelen en op de
markt brengen van innovatieve producten,
diensten en concepten en helpt hen zo op
weg naar succes.
Starterslift richt zich op 3 specifieke doel‑
groepen:
• Startende ondernemers in de technologie,
met een technologisch innovatief idee.
• Startende ondernemers in de creatieve
industrie, sectoren: design (grafisch, web,
product, ruimtelijk), communicatie, multi‑
media & entertainment en nieuwe media,
ICT, gaming.
• Startende ondernemers verbonden aan
de kennisinstellingen Avans Hogeschool
(waaronder AKV|St. Joost), NHTV inter‑
nationaal hoger onderwijs Breda en
Tilburg University.

Om in aanmerking te komen voor de dienst
verlening van Starterslift gelden strenge
selectiecriteria. Starterslift is er voor ambi
tieuze ondernemers die:
• startend zijn en niet langer dan 5 jaar
ingeschreven staan bij de KvK;
• gevestigd zijn in de regio West- of
Midden-Brabant of verbonden zijn aan
een deelnemende kennisinstelling (tot
1 jaar na afstuderen en gevestigd in de
regio);
• een innovatief of onderscheidend idee
hebben met groei- of marktpotentie (het
idee kan leiden tot een onderneming
met meerdere personeelsleden) of zeer
getalenteerd zijn;
• de potentie en ambitie hebben om te
groeien;
• de juiste ondernemerseigenschappen
bezitten.
Wat biedt Starterslift?
Afhankelijk van de individuele behoeften
van de ondernemer biedt Starterslift
ondersteuning op maat.
• Financiering: fonds met startkapitaal en
ingangen bij banken en informal investors.
• Huisvesting: goede werkplekken in een
verzamelgebouw met andere startende

Partners en financiers
Starterslift werkt samen met Avans
Hogeschool (waaronder AKV|St. Joost),
Colin, Gemeente Breda, Gemeente Tilburg,
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland,
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda,
NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij,
NV REWIN West-Brabant, OP-Zuid (Provincie
Noord-Brabant, Ministerie van Economische
zaken, Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling), Provincie Noord-Brabant,
Rabobank, REAP West-Brabant, Red Concepts,
regionaal bedrijfsleven, Seedlinqs-Ericsson
Telecommunicatie BV, Syntens, Techno
Partner en Tilburg University.

Vestiging Breda
Reduitlaan 33, 4814 DC Breda
Vestiging Tilburg
Carré 95, 5017 JE Tilburg
Tel. (076) 888 30 40
E-mail: info@starterslift.nl
Website: www.starterslift.nl
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