
De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door 
onze partners. De Dag van de Ondernemer vindt plaats in de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd 
initiatief ter promotie van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen staat in de derde week van november 
het ondernemerschap centraal. MKB-Nederland slaat op deze derde vrijdag van november de handen ineen 
met haar Belgische zusterorganisatie Unizo, initiatiefnemer van de Vlaamse ‘Dag van de Ondernemer’.
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Dit is ondernemen
in Nederland

Ondernemers zijn van enorme 
toegevoegde waarde voor ons land. 
Ze creëren groei, banen, welvaart 
en dragen bij aan een levendige 
gemeente. Wie zijn die ondernemers 
die voor eigen rekening en risico een 
bedrijf runnen? MKB-Nederland heeft 
dit voor u in kaart gebracht.
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Op de Dag van de Ondernemer staat de onder-
nemer centraal. Onze ambassadeurs staan 
symbool voor ondernemers in Nederland. Ze 
zijn trots op hun bedrijf, op hun mensen en op 
hun droom. Lees hun ondernemersverhaal op 
dagvandeondernemer.nl

Focus op ondernemers

Paulina Logchies I Logchies Bouw & Onderhoud

Dennis Mortier I Consolid Erwin Binneveld I SPAR University

Steffie Burgemeestre en Thijs van Koesveld I Bulls & Dogs

Müfide Halaceli I Müfide Hair & Art Carla van Eijk I Slagerij Aad van Eijk

Robin Batens I Mansion24

Fried Kaanen I Bosch Scharnieren

MKB-Nederland, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag. 070-349 09 09 / dvdo@mkb.nl / mkb.nl

Volg ons op:



Dag van de Ondernemer
Ondernemers zijn belangrijk voor Nederland. Ze zorgen met hun 
bedrijven voor groei, werkgelegenheid en welvaart, maar leveren ook 
een grote maatschappelijke bijdrage. Ze zijn van onmisbaar belang 
voor lokale sportverenigingen, culturele instellingen en andere maat-
schappelijke organisaties. En zorgen voor leefbare dorpen en (binnen)
steden. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Daarom 
heeft MKB-Nederland elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot 
Dag van de Ondernemer. 

Een dag waarop heel Nederland ondernemers 
bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. 
En we het ondernemerschap onder de aandacht 
brengen. 

Terugblik 2016
Op 18 november 2016 vond de eerste Dag van de Ondernemer plaats. 
In heel Nederland zijn ondernemers in het zonnetje gezet en hebben 
persoonlijke aandacht gekregen van burgemeesters en wethouders, 
brancheorganisaties, bewindspersonen, Tweede Kamerleden, premier 
Rutte en Koningin Máxima. In landelijke en regionale media en op sociale 
media was veel aandacht voor ondernemerschap. Ondernemers hebben 
dit enorm gewaardeerd.

Doe dit jaar (weer) mee aan de Dag van de Ondernemer 
en zet ondernemers op 17 november aanstaande in het zonnetje. 

Laat ons weten welke activiteit je onderneemt.
Alle informatie op: 

dagvandeondernemer.nl
#dagvdondernemer

Contactpersoon: Eva Kooij  / dvdo@mkb.nl / 070 - 349 03 14 
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premier Rutte


