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 Amanda van Hoornaar (22), 
Expeur.nl, Hardinxveld-Giessendam 
Administratie, grafisch design, marketing, 
recht, teksten en websites, als ondernemer 
kun je nu eenmaal niet overal een expert  
in zijn. Met Expeur.nl brengt deze jonge 
onderneemster een  
on  line marktplaats voor 
expertise, waar bezoe-
kers eenvoudig de juiste 
specialist vinden of zelf 
kunnen zijn voor een 
collega-ondernemer. 
www.expeur.nl 

 Felix Ireland Photography, Utrecht
Felix Ireland verkoopt foto’s op grote 
 canvasdoeken aan hotels en bedrijven en 
fotografeert op bruiloften en doet foto-
shoots. Sinds begin 2010 krijgt kunst op 
canvas extra aandacht. Om dit beter van 
de grond te laten komen, werkt Ireland  
aan een marketingplan en wil hij gaan 
exposeren met foto’s op canvas. 
www.felixirelandphotography.com 

 Marjolein Theunissen (23), 
 CultuurBewust.nl, Utrecht

Nadat zij de UtrechtInc 
Studentprijs 2010 won 
met haar businessplan, 
nam Theunissen op  
1 maart intrek bij  
deze incubator voor 
 studenten met een goed 
idee. Ze lanceerde een 

nieuw design dat beter aansluit bij de 
doelgroep en de missie: jongeren cultuur-
bewuster maken. “De kennis en het netwerk 
van UtrechtInc gaat mij enorm helpen.” 
www.cultuurbewust.nl.

 Martijn Haan, Vialem Media, 
Utrecht
MachineNet.nl is een marktplaats voor 
machines en werktuigen. MachineNet.nl 
richt zich geheel op het bij elkaar brengen 
van vraag- en aanbod in (tweedehands) 
machines, werktuigen en aanverwante 
 producten. Onlangs is de rubriek agra-
rische machines toegevoegd. Op korte 
 termijn wordt een nieuwe functionaliteit 
geïntroduceerd, namelijk integratie van 

advertenties: men plaatst producten 
op MachineNet.nl die vervolgens – in 
 huisstijl – op de site van de adverteerder 
geplaatst kunnen worden.  
www.machinenet.nl. 

 Marcel Straver, TWEED, Vinkeveen 
Uit onvrede met andere contentmanagement   - 
systemen heeft TWEED er zelf een ontwik-
keld: pprzz®. De versie 2.0 is recent 
gelanceerd. Deze wordt vaak ingezet  
voor maatwerk-sites, maar in reactie op 
de  crisis heeft TWEED een ‘standaard’ 
 variant ontwikkeld waar toch heel veel 
mee kan: pprzz®light. 
Bijzonder is de unieke 
voorkant en een uitge-
breid cms als achterkant, 
inclusief compleet hos-
tingpakket met e-mail, 
domeinnaam, et cetera. 
www.tweed.nl 

 Annemarieke Noordhoff (37), 
JCM Context, Utrecht
Annemarieke Noordhoff is partner geworden 
van JCM Context. Wim Datema was tot nu 
toe enig eigenaar. Annemarieke werkt sinds 
november 2007 bij JCM. Enthousiasme 
over de inhoudelijke aanpak van JCM en 
de wil om te ondernemen waren voor haar 
de reden om deze stap te zetten. Wim 
ziet in Annemarieke een gelijkgestemde, 
die JCM een extra impuls kan geven.  
www.jcm.nl 

 Rina Mulder, Secrans 
Advies & Coaching, Harmelen
Nadat Secrans zich tien jaar richtte op de 
secretariële markt is daar verandering in 
gekomen. Door de afronding van haar stu-
die arbeidspsychologie richt eigenaar Rina 

Mulder van Secrans zich 
nu volledig op de hrm-
markt en dan met name 
op re-integratie trajecten, 
coaching,  loopbaan  - 
 bege- leiding en interim- 
hrm-opdrachten. 
www.secrans.nl

Uw verhaal op deze pagina? Ga dan naar 
www.kvk.nl/inbeweging.
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