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Start&GO: de provincie groeit
mee met haar ondernemers
West-Vlaanderen heeft de beste grond om te ondernemen. Met Start&GO, de opvolger van Actie voor Starters,
halen de POM West-Vlaanderen en OC West met een uitgekiend en eigentijds aanbod alles uit de kast om de
ondernemerszin zoveel mogelijk aan te moedigen. Eenmaal gestart met een eigen zaak, kan de ondernemer
rekenen op de beste begeleiding door een sterk uitgebalanceerd partnerschap.
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De zin om zelf projecten op te zetten en

onderwierpen de POM en OC West het

‘onderneming’, zowel in hun bedrijf als
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Op inspiratietour naar Berlijn of
Rijsel
Om de ondernemer te ondersteunen,
is het aanbod van Start&GO een stuk
uitgebreider en future-proof geworden.
Zo kunnen studenten een weekend lang
met Franse en Waalse compagnons
brainstormen over een nieuw concept.
Starters en scale-ups leren hun verhaal
pitchen voor een jury van investeerders
en wie als gevestigde ondernemer een
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nieuwe adem wil vinden, kan mee op
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inspiratietour naar Berlijn of Rijsel of
zich laten ‘matchen’ met een kmo uit
het Verenigd Koninkrijk. Er zijn grote
events zoals ‘The Big Refresh’, er is
individueel advies op maat, en voor een
fysieke werkplek kunnen ondernemers

Job Verpoorte van Jabali wil uitblinken met performante duurzame houten surfplanken, made in West-Vlaanderen.
(foto Alain Meesen)
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Job Verpoorte van Jabali
Surfboards
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Het maken van mooie, performante en
duurzame houten surfplanken. 100%
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vakmanschap, 100% kwaliteit.

West-Vlaanderen?
Registreer je snel op www.startandgo.be.

Brecht Kets en Mike Ptacek van Greygin: levens redden
met games… (eigen foto)

Het klinkt de evidentie zelve, wanneer je

Contact:

Job hoort praten over zijn passie. Maar

Julie Naesens, startandgo@pomwvl.be

het parcours naar Jabali was toch niet
zo rechttoe-rechtaan. Na zijn studies
chemische technologie ging Job aan de
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ben pragmatisch.” Toch beseften ze al
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ik ben technisch. Hij is een dromer, ik
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