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Evenementenbureau InDutch Events 
viert eigen feestje na kwartaalnominatie 
Rabobank Startersprijs 2015 

“Ik was enorm verrast”, reageert Melissa. “Het is een grote eer dat een bank als de Rabobank aandacht 

voor mij als startende ondernemer heeft.” Melissa begon haar bedrijf in 2014. “Ik kom uit een 

ondernemersfamilie. Hoewel ik weet dat het hard werken is, wist ik al jong dat ik zelfstandig onder-

nemer wilde worden. De vraag was alleen: in welke sector.” Via een van haar voormalige werkgevers 

kwam Melissa in aanraking met het organiseren van evenementen. “Alles tot in de perfectie orga-

niseren en het mensen helemaal naar de zin maken: dat vind ik ontzettend leuk om te doen”, aldus 

Melissa. Vorig jaar zette zij het full service evenementenbureau op dat bedrijfsevenementen, bruiloften, 

privéfeesten en bedrijfsuitjes organiseert. 

OnDERStEunEn
Linda Kramer-Konijn, Accountmanager MKB bij Rabobank Waterland en Omstreken, heeft zichtbaar 

net zoveel plezier met de nominatie van haar klant als Melissa zelf. Linda: “Rabobank is een starters-

bank. We bieden niet alleen financieel advies, handige online tools en twee jaar lang zakelijk star-

tersvoordeel: we zijn voortdurend bezig om te kijken wat we nog meer kunnen doen om startende 

ondernemers te ondersteunen. De Rabobank Startersprijs is een mooie manier om ondernemers 

die zich positief weten te onderscheiden een extra steun in de rug te geven.” Ondernemer Melissa 

van Egmond viel Linda meteen op door haar doortastende en gedreven manier van werken. “Melissa 

is deskundig, enthousiast en professioneel. Ze heeft een duidelijke visie en grote plannen voor de 

lange termijn, terwijl haar bedrijfsvoering erop gericht is een stevige basis onder haar bedrijf te 

leggen. Dat maakt haar tot een terechte winnaar van het derde kwartaal.”

VISItEkaaRtjE
Hoewel de onderneming op dit moment hoofdzakelijk regionaal actief is, blijkt uit de keuze van de 

bedrijfsnaam dat wat Melissa betreft haar activiteiten niet stoppen bij de grens van Noord-Holland. 

“Mijn plannen zijn groot, maar ik wil verstandig 

groeien”, zegt Melissa. “Ik werk met vaste toe-

leveranciers, waar mogelijk uit de regio. Mijn team 

bestaat uit professionele freelancers die ik op 

projectbasis inhuur. De projecten worden door-

gaans gedeeltelijk vooruit betaald door de klant 

om het financiële risico af te dekken. Verdiensten 

investeer ik terug in mijn onderneming. Een be-

langrijk onderdeel van mijn bedrijfsvoering is 

debiteurenbeheer. Dat is soms best lastig, maar 

mijn ervaring is dat als je even bij een klant langs 

gaat, het altijd in orde komt.” 

Haar klanten krijgt ze voornamelijk via mond-

tot-mondreclame. “Met het organiseren van een 

evenement geef ik een belangrijk visitekaartje af 

aan de interne en externe relaties van een bedrijf. 

Als ik mijn werk goed doe, vormt dat vanzelf een 

visitekaartje voor mijn eigen bureau.” 

De ondernemer vierde onlangs met groot plezier 

haar eigen feestje: die van de kwartaalnominatie. 

Melissa: “De nominatie is een blijk van vertrou-

wen door Rabobank Waterland en Omstreken. 

Dat is niet alleen belangrijk voor mezelf, maar 

het heeft ook invloed op het vertrouwen dat een 

klant in mij heeft. Ik ben er dus heel blij mee en 

kijk uit naar het moment waarop de Starter van 

het Jaar 2015 bekend zal worden gemaakt!”

Ook kans maken op de Rabobank Startersprijs? 

Kijk op www.rabobank.nl/waterland.

Een kersverse startup, maar met de visie en missie van een doorgewinterde 
ondernemer: Melissa van Egmond uit Purmerend zette het fundament voor haar 
bedrijf InDutch Events in het afgelopen jaar stevig neer. Zo stevig, dat haar 
onderscheidende vermogen al snel werd opgemerkt door huisbankier Rabobank 
Waterland en Omstreken. Dat leverde InDutch Events onlangs de derde kwartaalno-
minatie voor de Rabobank Startersprijs 2015 op.

Kwartaalwinnaar Melissa van Egmond 
met adviseur Linda Kramer-Konijn (r).
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Elk kwartaal nomineert Rabobank 

Waterland en Omstreken een 

ondernemer voor de Rabobank 

Startersprijs, speciaal voor startende 

ondernemers uit de regio die zich op 

een positieve manier onderscheiden. 

InDutch Events uit Purmerend wint 

de derde kwartaalnominatie voor 

de Rabobank Startersprijs 2015.


