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Nye iværksættere skal hjælpes godt i gang 
Iværksætter Haderslev og Haderslev Erhvervsråd indgår nyt samarbejde, så 
alle gode kræfter samles om at hjælpe iværksætterne godt i gang i 
Haderslev Kommune – stort engagement fra erhvervsledere, rådgivere, 
iværksætterhuse og foreninger skal give flere og bedre iværksættere – de 
mange iværksættertilbud skal koordineres og markedsføres bedre. 

Iværksætterne i Haderslev Kommune kan allerede i dag vælge mellem en lang 
række forskellige tilbud om vejledning, uddannelser og lokalefællesskaber. Det 
kan dog være svært for den enkelte iværksætter at opdage eller overskue de mange 
tilbud, og der efterspørges desuden bedre netværksmuligheder for iværksætterne. 
 
Derfor indgik foreningerne Iværksætter Haderslev og Haderslev Erhvervsråd 
tidligere i dag en ny samarbejdsaftale, der skal bane vejen for en stærkere og mere 
samlet indsats over for iværksættere i Haderslev Kommune. Dette skal ske i tæt 
samarbejde med de aktører, der allerede nu gør en aktiv indsats for iværksætteriet. 
 
Fremover starter et godt iværksætterforløb altid med udgangspunkt i Haderslev 
Erhvervsråds kontor ved motorvejsafkørsel 68. Her tager erhvervsdirektør og 
medarbejdere godt imod iværksætteren og gennemfører en indledende afklaring 
af dennes behov for yderligere hjælp og vejledning. Herefter tager foreningen 
Iværksætter Haderslev over, og iværksætteren vil blive støttet af såvel en fast 
iværksættervejleder som forskellige faglige rådgivere og andre iværksættere.   
 
”Hvis vi skal have flere gode iværksættere, må vi gøre det lettere for iværksætterne 
at finde rundt i systemerne og få den nødvendige hjælp til at komme i gang på den 
rigtige måde. Iværksætterne må aldrig blive kastebold mellem de mange lokale 
aktører, der på forskellig vis ønsker at støtte op om iværksætteriet. Derfor er det 
rigtig godt, at vi nu alle arbejder sammen om iværksætteriet med udgangspunkt i, 
at det er iværksætteren, der skal være i centrum”, konstaterer formanden for 
Iværksætter Haderslev Peder Agger 
 
Iværksætter Haderslev vil derfor også koordinere de lokale iværksætterkurser i 
samarbejde med rådgivere, iværksætterhuse og uddannelsesinstitutioner, så der 
kan sikres et sammenhængende uddannelsestilbud til iværksætterne. I samarbejde 
med Haderslev Erhvervsråd vil iværksætterne desuden blive tilbudt deltagelse i 
erhvervsnetværk og aktiviteter, og parterne vil arbejde sammen om en fælles 
iværksætterhjemmeside, markedsføring af iværksætteriet og fremover igen uddele 
en pris til årets iværksætter i Haderslev Kommune. 
 
”Haderslev Erhvervsråd har ifølge aftalen med Haderslev Kommune ansvaret for, 
at iværksættertilbuddene bliver så gode som muligt, og vi tror på det gode 
engagement hos de frivillige erhvervsledere i Iværksætter Haderslev og deres 
samarbejde med de lokale rådgivere og iværksætterhuse. Det har dog været 
afgørende for os, at iværksætterne kun skal have et sted at henvende sig, og at vi 
også får nogle nye kræfter og ny inspiration ind i iværksætterarbejdet. Det får vi 
med den nye samarbejdsaftale”, lyder det med tilfredshed fra formanden for 
Haderslev Erhvervsråd Dan Stjernegaard. 



 
 
På vedlagte foto ses parterne ved underskrivelsen af den nye samarbejdsaftale. Fra 
venstre bestyrelsesmedlem i Haderslev Erhvervsråd Erik Gram, bestyrelsesmedlem 
i Iværksætter Haderslev Per Bossen, formand for Haderslev Erhvervsråd Dan 
Stjernegaard og formand for Iværksætter Haderslev Peder Agger.  
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