
BeStart
Laat jouw onderneming groeien

Ben jij net een duurzame onderneming begonnen? Kun je wel wat hulp gebruiken om je organisatie goed op poten te zetten 
en je product op de markt te brengen? Schrijf je dan kosteloos in voor BeStart. Wij helpen circulaire startups in Noord-
Nederland om hun onderneming te laten slagen. We begeleiden je met een uitgebreid inhoudelijk programma, zorgen dat 
je aan tafel komt bij de juiste mensen via ons grote netwerk en bieden je 1-op-1 coaching bij precies die zaken waar jij hulp 

bij nodig hebt. 

Het BeStart programma bestaat uit drie fases: Think, 
Check en Grow. In de Think fase breng je focus aan. 
Welk product ga je verkopen via welk business model? 
In de Check fase controleer je je aannames en ga je op 
zoek naar je eerste klant. In de Grow fase beschik je over 
tools om te groeien, maar blijven wij je ondersteunen 
met individuele coaching, bedrijfskundige kennis en 

ons netwerk.

Drie fases
Vanaf de start van je deelname krijg je 1-op-1 coaching 
van onze startup coaches. Zij hebben nationaal en 
internationaal met duizenden startups gewerkt en ervaring 
met nagenoeg alle mogelijke problematiek. De coaches 
kijken wat jij persoonlijk nodig hebt om je onderneming 
te laten slagen en staan tijdens de contactdagen en 

tussendoor via telefoon en Skype voor je klaar. 

1-op-1 coaching 
Door mee te doen krijg je toegang tot ons uitgebreide 
netwerk in Noord-Nederland. Wij kennen de partijen 
die op zoek zijn naar innovaties en helpen jou om met 
hen in contact te komen. Op die manier ontmoet je 
mensen die jou bijvoorbeeld aan financiering of een 
eerste klant kunnen helpen. Na elke fase presenteer je 
je startup aan het hele netwerk tijdens de DemoDay.

BeStart netwerk

VersnelD je product op 
de markt brengen

1-op-1 coaching

Toegang tot het 
sterkste circulaire 
netwerk in nederland
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Vragen?
ronald@BESTART.nl
06 12 13 88 76

versnel jouw cleantech succes
BeStart richt zich in de eerste plaats op startups die technologie ontwikkelen om bij te dragen aan het milieu, waterbeschikbaarheid 
of energiebesparing. Dat noemen we ook wel cleantech. Maar ook startups die op een andere manier een essentiële bijdrage 

leveren aan duurzaamheid en circulaire economie zijn van harte welkom om zich aan te melden.

www.bestart.nl

Dankzij Bestart terug naar 
de basis, focus aanbrengen en 
vervolgens accelereren! 

Rudy Dijkstra - Acquaint

“

”

Er komt zoveel op je af, van 
personeel tot investeerders. Daar 
zocht ik ondersteuning en BeStart 
levert precies dat!

Erik Pijlman - KNN Cellulose

“

”

Zonder BeStart was ik een traditionele 
adviesorganisatie gebleven.

”

Zonder BeStart was ik een 
traditionele adviesorganisatie 
gebleven.

Corina Carpentier - Sensileau Sensor Platform

“

Ben je niet gevestigd in Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe), maar sta je er wel 
voor open om je business naar onze mooie regio uit te breiden? Neem contact met ons op.

Er liggen hier volop kansen om je te vestigen, te netwerken en te innoveren.

Kansen in Noord-Nederland

BeStart is er voor

 M Spin-outs van bestaande ondernemingen
 M Recent afgestudeerden die een duurzame 
onderneming zijn gestart

 M Senior managers die na een carrière werken aan de 
ontwikkeling van hun eigen bedrijf

 M Spin-off bedrijven van wetenschappelijke instituten

Bij de DemoDay pitch je jouw startup en je uitdagingen 
aan het circulaire netwerk van Noord-Nederland. De 
aanwezige bedrijven en overheden bieden tegen elkaar 
op wie de beste ingangen voor je heeft. Een unieke kans, 
want het kost startups vaak maanden tot jaren om met de 
juiste persoon in de juiste organisatie aan tafel te komen.

DEMODAY

Tijdens de maandelijkse werksessies behandelen we 
bedrijfskundige en organisatorische onderwerpen die in 
de beginfase van jouw startup essentieel zijn. Denk aan 
je business model, pitchen, jouw (niche)markt, klanten 
vinden, juridische vraagstukken, investeerders zoeken, 
subsidies, patent en personeel. Daarnaast spar je met 

andere beginnende ondernemers.

Inhoudelijke sessies


