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Zevende editie Present Your Startup Haarlem
Bij de eerste editie van Present Your Startup Haarlem in 2014 was de insteek om
startups in contact te brengen met potentiële investeerders. In de basis is dat
nog steeds zo, al is het geheel behoorlijk geprofessionaliseerd, vertelt projectleider Mike Rijkers in aanloop naar de zevende editie van het versnellingsprogramma voor ambitieuze, startende ondernemers.

‘Gechargeerd gezegd ging het eerst
vooral om een goede pitch van een
enthousiaste ondernemer. Terwijl er
nu veel meer wordt gekeken naar de
financiële onderbouwing, marktpotentieel en juridische zaken. In de loop
der jaren zijn we ons daarom gaan
richten op het ondersteunen van startende ondernemers om ‘hun grote
droom’ zakelijk te onderbouwen. Al
blijft het natuurlijk voor investeerders
belangrijk om te geloven in de persoon die daar op het podium zegt: “ik
ga dit flikken”.’
Alle deelnemers aan Present Your
Startup starten met een introductiedag, waar onder meer speeddates
met potentiële investeerders op het
programma staan. In samenspraak
met de investeerders blijft er een selectie aan bedrijven over die geduren-

de een week in een academy intensief
aan de slag gaan met financiering,
businessmodellen, marketing en juridische zaken. Daarnaast wordt tijdens
de week gewerkt aan het opzetten en
bijpunten van een strakke pitch. Tien
bedrijven gaan door naar de halve
finale en daarvan weer vijf naar de
finale-avond, die losjes is gebaseerd
op het concept van Dragons’ Den.
Iedere (startende) ondernemer kan
zich aanmelden voor Present your
Startup, ook van buiten de regio. Met
als voornaamste voorwaarde dat er
ambitieuze groeiplannen zijn met een
schaalbaar product of dienst dat zich
leent om over de hele wereld uit te rollen. Rijkers: ‘Een mooi voorbeeld is Zivver, de winnaar van editie in 2015. Ze
hebben bij ons op het podium een investering van een paar ton opgehaald

Valerie Vallenduuk en Mike Rijkers interviewen deelnemers tijdens de finale van Present Your Startup 2018.

en zijn inmiddels doorgegroeid tot
een miljoenenbedrijf dat de stap naar
de Amerikaanse markt gaat maken.’
‘In totaal hebben er meer dan 525
startups meegedaan met Present Your
Startup. Zij hebben ruim 30 miljoen

euro aan private financiering opgehaald. Natuurlijk lukt niet alles en zijn
er ook startups die wat minder hard
gaan of inmiddels weer zijn gestopt.
Maar het gros is mede dankzij ons
programma echt verder gekomen en
het is heel gaaf om dat te zien en om

te volgen hoe zowel de ondernemers
als de bedrijven zich ontwikkeld hebben.’
 Aanmelden voor Present your
Startup kan tot en met 6 februari.
www.presentyourstartup.nl

Nieuw regionaal Horeca herontdekken bij uitgebreide Lowietje Groep
HR-netwerk
Sinds december vorig jaar ontmoeten iedere maand HR-professionals
uit Zuid-Kennemerland en IJmond
elkaar in het nieuwe netwerk NetwerkenWerkt! De bijeenkomsten, met als
doel om de samenwerking tussen de
publieke sector en het bedrijfsleven te
stimuleren, worden online gehouden.
De inmiddels 50 leden zijn afkomstig
uit uiteenlopende sectoren, zoals
overheid, bouw, retail, transport, recruitment, onderwijs en de zorg.
Het netwerk is een initiatief van Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond. De uitgangspunten
zijn het verbinden van de publieke
sector en het bedrijfsleven, zonder
commercieel uitgangspunt en kennisuitwisseling. De volgende sessie is
gepland voor donderdag 4 februari
via MS Teams en vervolgens iedere 1e
donderdag van de maand.
V
 oor meer informatie:
Arjen.Schuiten@pasmatch.nl en
ChrisvanAlphen@ijmondwerkt.com

Er zijn ondernemers die juist in deze
barre Covid-19-tijden kansen zien. Zoals Bas Paulus en Robert Elsendoorn
van de Lowietje Groep. Zij namen het
afgelopen jaar drie horecazaken over.
'Veel ondernemers klagen steen en
been. Wij maken er wat van. Hoewel
wij ons terdege realiseren dat het heel
frustrerend is dat je niet mag doen wat
je wil doen.'

Robert Elsendoorn en Bas Paulus zijn
het zakelijk brein achter de Lowietje
Groep, met inmiddels acht vestigingen, terwijl Iris Graas en Mandy van
Zonneveld het management vormen
en de dagelijkse leiding in handen
hebben. Robert is de man van de cijfertjes en Bas, met zijn aanstekelijke
enthousiasme, het gezicht naar buiten. Bas: 'We vullen elkaar perfect aan.
Dat geldt eveneens voor mij en Iris.
We hadden vanaf dag één een klik.
Ze begon vijf jaar geleden bij ons in

de bediening van de Vogelensangh,
ons eerste restaurant, in Vogelenzang.
Daar heb ik het horecavak geleerd.
Ik heb de eerste vier jaar keihard
gewerkt, samen met mijn vrouw en
mijn schoonouders de zaak vanaf de
grond opgebouwd. Ik besefte dat als
ik verder wilde, ik niet in, maar aan
mijn zaak moest werken. Ik voelde dat
er meer in zat. Dat was het punt dat
mijn zwager Robert, die al twee horecazaken had, en ik besloten voortaan
samen verder op te trekken.'

Lowietje aan de Kaag
Van het één kwam het ander. Eind
juni 2020 openden Bas en Robert Lowietje aan de Kaag, werd ondertussen
het bekende Hotel de Nachtegaal in
Lisse getransformeerd tot Hotel en
Restaurant Lowietje en nam de Groep
in Nieuw-Vennep een horecagelegenheid over. 'Wij geloven heilig in ons
concept en denken dat de nadruk in

'Mensen willen prettig bediend worden in
een mooie omgeving, lekker zitten en genieten.

,

de horeca steeds meer zal liggen op
de beleving. Mensen willen prettig
bediend worden in een mooie omgeving, lekker zitten en genieten. Een
compleet verhaal dus. Ik verwacht
zeker dat na deze pandemie mensen
de horeca herontdekken. De drie
maanden dat we open waren, tussen
de twee lockdowns door, waren echt

topmaanden. Wij zien de toekomst
vol vertrouwen tegemoet. Hoewel het
allemaal niet te lang meer moet duren. Dat geldt voor nagenoeg alle ondernemers in de horeca. Want zonder
inkomsten kun je niet ondernemen.'
 www.lowietje.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.
di. 26 januari
Virtuele matchmaking
Webinars en workshops, voor
ondernemers in de mode, onderdeel
van EU Fashion Match Amsterdam.
9.00-17.00 uur
ww.kvk.nl/evenementen
w

Iris Graas en Bas Paulus bij restaurant en B&B de Vogelensangh.

vr. 29 januari
Global Leadership Summit
Eendaags event op verschillende
locaties, met inspiratie en praktische
tools voor leidinggevenden.
ww.glsnederland.nl
w

do. 4 februari
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland
en IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.wspzkij.nl
w
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