
OP STOOM
DE ONDERNEMERSFABRIEK

15 november 2019 | 14:00 - 18:00
Stadslab, Almelo

Meld je

gratis aan via

Eventbrite!



Op Stoom - De Ondernemersfabriek

Op Stoom; hét evenement waar we je inspireren 
om alles uit je eigen onderneming te halen. Zo 
kun je de online vindbaarheid laten checken van 
je bedrijf, bieden we workshops aan waarna jij je 
bedrijf met 1 zin goed kunt pitchen én leer je de 
ins & outs van de hedendaagse marketing.  Tips 
waar je écht wat mee kunt, waar je de volgende 
dag al in kunt groeien.  

Daar wil je toch bij zijn? Meld je dan nu via 
Eventbrite aan voor dit gratis event én blok 15  
november vanaf 14 uur in je agenda! Want op 
deze Dag van de Ondernemer organiseren MKB 
Almelo, Gemeente Almelo, Adwise, Provincie 
Overijssel, Rabobank Noord en West Twente,  
en Qredits samen ‘Op Stoom’. 

Samen stomen we je klaar voor 
het ondernemerschap!
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Vrijdag 15 november 2019 

 
14.00-18.00 uur 

 
Stadslab Almelo 

Op Stoom; hét evenement waar we je inspireren om alles uit je eigen onderneming te halen. 

Zo kun je je Googlevindbaarheid laten checken, bieden we workshops aan waarna jij je 

bedrijf goed kunt pitchen én leer je de ins & outs van de hedendaagse marketing. Tips waar 

je écht wat mee kunt, waar je de volgende dag al in kunt groeien. 

Tijdens deze middag staan inspirerende sprekers op het podium. De jonge honden van 
‘FixjeiPhone’ beklimmen het podium om je mee te nemen in de weg naar hun succes. Maar 
ook de jonge Demi Hogelucht van Moiety Store vertelt over haar ondernemersreis.  
  
De stands worden bemand door bedrijven, stichtingen en instanties die je als ondernemer 
eigenlijk wel móet (leren) kennen. Gewoonweg omdat ze nuttig voor je kunnen zijn!     

Klinkt als een onmisbare middag voor jou als eigen baas, of als ondernemer ‘to be’. Wil je er 
ook bij zijn?  Meld je dan nu aan én blok 15 november vanaf 14 uur in je agenda! Want op 
deze ‘Dag van de Ondernemer’, organiseren Provincie Overijssel, Gemeente Almelo, MKB 
Almelo, Rabobank Noord en West Twente, Adwise en Qredits het evenement ‘Op Stoom’.  

Samen stomen we je klaar voor het échte werk. Meld je aan voor het evenement en 
maximaal 2 workshops via Eventbrite en bekijk het laatste nieuws op Facebook. 

 

Deelnemers infomarkt: 

1. Gemeente Almelo*  
2. Rabobank Noord & West Twente* 
3. MKB Almelo* 
4. Qredits Microfinanciering 

Nederland* 
5. Adwise* 
6. Provincie Overijssel* / Startversneller 
7. KVK 
8. Belastingdienst 
9. ROZ / StarteninTwente.nl 
10. Zomerondernemer 

 

11. Stichting Start je Winkel in Almelo 
12. Novel-T 
13. Flynth Accountancy & Administratie 
14. Studio MAD 
15. Heracles Almelo 
16. Lulof Druktechniek 
17. Kracht Concept & Creatie 
18. ABC Businessclub 
19. Zo Ondernemer Zo Zaak 

 
*Hoofdpartners Op Stoom 

 

  



Programma 

13.30 uur: Deuren Op Stoom geopend 
14.00-18.00 uur: Maak je zakelijke LinkedIn foto, informatiemarkt & proeverijen 
14.15-14.40 uur: Sprekers 
- Opening Op Stoom Eddy van Hijum, Gedeputeerde Provincie Overijssel 
- Arjan Maathuis, Wethouder Gemeente Almelo - Lancering Ondernemersloket Almelo 

14.45-15.15 uur: Workshops ronde A 
- Check je financierbaarheid – Rabobank 
- Pitchen & Presenteren – KVK 
- Netwerken doe je zo - Heracles Almelo 
- Marketingkaarten – ROZ 
 
15.15-15.40 uur: Sprekers 
- Sander Slaghekke & Davey Groothedde, FixjeiPhone 
- Yvonne Koolhaas, Voorzitter MKB Almelo - Uitreiking bokaal meest markante Almelose 
ondernemer 

 15.45-16.15 uur: Workshops ronde B 
- Offline marketing – Lulof 
- De aantrekkingskracht van je merk – Kracht 
- Online Vindbaarheid – Adwise 
- 8 onmisbare tips voor starters – Qredits 

 16.15-16.30 uur: Sprekers 
- Demi Hogelucht, Moiety Store, Zomerondernemer 

 16.45-17.15 uur: Workshops ronde C 
- Marketingkaarten – ROZ 
- 8 onmisbare tips voor starters – Qredits 
- Do’s & don’ts van vloggen - Studio MAD 
- De aantrekkingskracht van je merk – Kracht 
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