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Als startup heb je veel ambitie en sta je op het punt een 
enorme groei te gaan realiseren. Je hebt vast specifieke 
vragen. Waar krijg je allemaal mee te maken? Welke 
financieringsmogelijkheden zijn er? En zijn er wellicht  
ook extra supportmogelijkheden voor jou als startup? 

KVK gelooft dat startups cruciaal zijn voor een florerende Nederlandse economie. Daarom helpt 
KVK je graag bij het vinden van antwoorden op je vragen met advies-op-maat en matchmaking. 
Hieronder vind je een overzicht van relevante projecten, activiteiten en informatiebronnen die je 
helpen jouw onderneming te laten groeien.
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Toegang tot corporates en maatschappelijke organisaties

KVK Business Challenge: 
KVK.nl/businesschallenge

Corporate organisaties bieden een sterk netwerk, een groot marktaandeel én toegang tot financiële middelen en zij staan 
ook voor uitdagingen. Innovatieve startups en mkb’ers staan bekend om hun creativiteit, snelheid en vernieuwende ideeën. 
Het open-innovatieplatform KVK Business Challenge is voor jou als startup dé ontmoetingsplaats om in contact te komen 
met corporates zodat jij je hulp kan aanbieden bij hun uitdagingen.

De vierde editie staat sinds 15 oktober open met challenges van onder andere BDO, Sandd, PostNL, Multisafepay, Heijmans, 
Maersk, SnelStart, Vivat en de Consumentenbond. Aanmelden kan tot 23 november 2018.

KVK Business Challenge HI-tech: 
KVK.nl/businesschallengehitech
In samenwerking met Holland Instrumentation en InnovationQuarter wordt de eerste editie van een speciale KVK Business 
Challenge HI-tech georganiseerd. Corporates die deelnemen zijn Airbus Defence and Space, HTC Parking & Security en 
Demcon. Heb je interesse? Deze Challenge begint met een startevenement op 1 november in Rotterdam. Daarna ga je tot 
1 december met elkaar in gesprek over de uitdaging via het online platform. Op 1 december selecteren de deelnemende 
bedrijven welke bedrijven doorgaan naar een innovatiesamenwerking. Wellicht nieuwe businesskansen voor jouw startup! 

BrightHack 2018:
www.brighthack.eu 
KVK en Brightlands Smart Services Campus organiseren een hackathon van vrijdag 30 
november t/m zondag 2 december in Heerlen. Ben jij een startup en wil jij de toekomst 
beïnvloeden op het gebied van criminaliteit, gezondheid, onderwijs en internationale 
handel? Doe dan mee aan onze 48-uurs hackathon met meer dan 250 mensen uit heel 
Europa. Ga de uitdagingen aan en ontmoet nieuwe mensen, heb plezier en verbreed je 
vaardigheden. En als laatste maar zeker niet het minste: de eerste prijs is een opdracht 
van € 12.500. Er is in totaal € 60.000 aan prijzen te verdelen. Datasets van onder andere 
Accenture, CBS, Provincie Limburg, Politie en KVK. Kick-off BrightHack op 30 oktober, 
vanaf 17:00 uur in Eindhoven.

 
Meer weten? 
• Ga naar KVK.nl/startups of business.gov.nl/
• Bel de Startup Information Desk 088 585 22 22
Of neem contact op met Cathy Oh, KVK Startup Officer: 06 22 90 74 33
Of neem contact op met Rieneke Koster, Ondernemersadviseur: 06 83 21 72 73



Toegang tot (internationale) netwerken

Enterprise Europe Netwerk (EEN): 
KVK.nl/een of www.enterpriseeuropenetwork.nl

Ben je op zoek naar een zakenpartner in het buitenland? Ben je benieuwd naar 
buitenlandse kennisinstellingen of bedrijven die hulp kunnen bieden voor jouw product, 
dienst of kennis? Enterprise Europe Netwerk (EEN) biedt toegang tot een professioneel 
netwerk van 600 organisaties (onder andere KVK’s, innovatie-hubs en 
kennisinstellingen) in ruim 60 landen.

De ideale manier om snel en eenvoudig nieuwe en betrouwbare internationale contacten te leggen. 
• Partnersearch- en matchmakingactiviteiten voor individuele bedrijven 
• Organiseren van matchmakingevents (voorbeeld tijdens Hannover Messe) 
• Adviseren over (internationaal) innovatiemanagement 
• Adviseren over Europese financieringsmogelijkheden

nlgroeit: 
www.nlgroeit.nl

nlgroeit matcht ambitieuze groeiondernemers met een omzet tussen 1 en 
100 miljoen aan mentoren die al een paar stappen verder zijn. Meld je aan 
en laat je helpen bij jouw groei. Leer van ervaringen van topondernemers 
zoals Bas van der Veldt van AFAS, Rene Tulner van Wijnvoordeel.nl en 
Pieter Zwart van Coolblue.

Toegang tot financiering

Startup Box:
business.gov.nl/startupbox (Engelstalig)

Startup Box biedt een overzicht van de financieringsmogelijkheden vanuit de overheid voor 
startups. Selecteer zelf eenvoudig welke subsidies en/of regelingen voor jou toepasbaar zijn 
in de fase waarin jouw startup zich bevindt.

Toegang tot expertise

Content
Op KVK.nl/startups staat actuele content, speciaal geschreven voor startups: Je vindt hier informatie over zaken waar  
je op moet letten bij de start van je bedrijf. We informeren je over de diverse supportmogelijkheden voor startups en je 
treft diverse interessante projecten aan die jou als startup een stap verder helpen. Verder geven we je informatie over 
diverse financieringsmogelijkheden en verdienmodellen. En last but not least: je vindt er relevante actualiteiten en 
interessante evenementen.

Gespecialiseerde 
adviseurs EEN

Adviseur KVK-kantoor Telefoon E-mail 

Textile & Fashion Fatma Sener  Amsterdam 06 22 56 63 59 fatma.sener@kvk.nl

Creative Industries  Angelo Mulder Eindhoven 06 53 67 93 29 angelo.mulder@kvk.nl

ICT & Security  Herman Hartgers  Rotterdam 06 46 74 81 05 herman.hartgers@kvk.nl



Starting a business in the Netherlands

• Business.gov.nl is hét kanaal voor buitenlandse startups naar de overheid.  
 Op KVK.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ vind je algemene   
 informatie over starten in Nederland. 
• Webinar: ‘Starting a business in the Netherlands’. Bekijk het webinar op:  
 business.gov.nl/webinar-starting-a-business-in-the-netherlands/ 
• Op business.gov.nl/starting-your-business/innovative-startups/ staat    
 informatie over het starten in Nederland als startup en verdere faciliteiten  
 die Nederland biedt voor (internationale) startups. 
 
Samenwerking met TNO Technology Consult
Een TNO-expert geeft kosteloos technologisch consult aan een startup op basis van een door een KVK-adviseur 
aangescherpte kennisvraag. Resultaat voor de ondernemer: groter inzicht in vraagstelling en in waarde van kennis en 
het concretiseren van mogelijke oplossingsrichtingen. Voor de TNO-expert is maximaal 6 uur beschikbaar. Interesse? 
Neem contact op met KVK, René Zijtregtop, rene.zijtregtop@kvk.nl. Hierna volgt een aanscherping van de probleemstelling. 
Daarna komt de uitspraak (toekenning of afzegging) van TNO. Bij toekenning nemen we contact met je op voor een 
afspraak met een TNO Expert.

Toegang tot publiciteit 

KVK MKB Innovatie Top 100 
De KVK MKB Innovatie Top 100 laat zien waar ondernemers in Nederland goed in zijn: innoveren! Heb je een innovatief 
product met succes op de markt gebracht? Schrijf je dan in voor de 14e editie 2018 / 2019 op www.mkbinnovatietop100.nl. 
Nominatie in deze top 100 levert ondernemers veel publiciteit op in landelijke, regionale en lokale media én de vakpers en 
zorgt voor herkenning én erkenning. Ook biedt het ondernemers toegang tot nieuwe netwerken met volop nieuwe kansen.

 
Meer weten? 
• Ga naar KVK.nl/startups of business.gov.nl/
• Bel de Startup Information Desk 088 585 22 22
Of neem contact op met Cathy Oh, KVK Startup Officer: 06 22 90 74 33
Of neem contact op met Rieneke Koster, Ondernemersadviseur: 06 83 21 72 73

Business.gov.nl

Kijk voor meer informatie 
op KVK.nl


