Online bijeenkomst Ondernemersplatform De Wolden 11-11-2020
Tijd:

20.00 uur

Aanwezig:
voorzitter: Bert Groen;
namens de ondernemersverenigingen: Koen Termeulen (Zuidwolde); Sietze Koetsier, René Burgwal
(Ruinerwold), Paulette Zorn (Koekange), Wim Stam (Ruinen);
namens Bruisend ZP De Wolden: Koos Hulzebos;
namens de gemeente De Wolden: Gerrie Hempen, Eduard Annen, Gea Weerts, Rik van der Wal;
namens VNO-NCW MKB Noord NL: Ton Schroor, Jurgen Elshof, Marianne Waanders;
m.k.a.: Annemieke Bergsma, Rigina Zuidema
notulist: Annèt van Zeeburg.

1. Opening
Bert opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom, met name de gespreksleider
van vanavond, Jurgen Elshof, Ton Schroor en Marianne Waanders, allen aanwezig namens VNO-NCW
MKB Noord NL.
2. Onderzoek functioneren Ondernemersplatform.
Ton concludeert op basis van het verslag dat we het heel graag goed willen doen. We moeten echter
oppassen dat we niet alleen zenden en ontvangen, maar ook met elkaar communiceren. Zijn advies
aan de Gemeente is om tussen de ondernemers te gaan staan en samen met de ondernemers beleid
te gaan maken. Uitgangspunten zijn de 6 W’s:
1. Wie zijn we.
2. Wat willen we bereiken.
3. Waarom willen we dat bereiken.
4. Waar willen we dat bereiken.
5. Op welke manier.
6. Wat is het ons waard.
Uit de online-bijeenkomst van vanavond is, op basis van de reacties van de deelnemers, als rode
draad het volgende te zien:
 Houdt het zo dicht mogelijk bij de basis: hoe kunnen we het beter doen in het
Ondernemersplatform (OP). Het lijkt er op dat de laatste jaren een verschil van inzicht is
ontstaan in wat de Gemeente en de ondernemers van het OP verwachten.
 Ondernemers hebben geen inzicht wat het OP voor hen kan betekenen; het is te abstract
voor hen.
 De ondernemers missen iemand die zowel de Gemeente als de ondernemers kan prikkelen
en “aanjagen”. Echter, de ondernemers zullen het vooral ook zelf moeten doen.
 De 6 W’s zijn heel nuttig voor de voortgang van dit proces.
 Aandacht geven aan hoe het beter te doen in het platform; de laatst jaren lijkt het alsof de
Gemeente en de ondernemers een verschillende verwachting hebben.
 Het aanbrengen van meer structuur in het OP.
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Betere communicatie tussen OP en ondernemersverenigingen, en vice versa.
Helder maken wat de toegevoegde waarde is van het OP.
Niet alleen “halen”, maar ook “brengen”. Wat is belangrijk om met je mede-ondernemers te
delen, welke ontwikkelingen spelen er in een kern, waar kunnen anderen van leren, speelt
het ook in andere dorpen.
Duidelijk krijgen waar we met elkaar invloed op willen hebben.
Het actualiseren van het economisch actieplan wellicht op een andere manier aanpakken en
meer de ondernemers er bij betrekken.
Betrokkenheid van VNO-NCW MKB Noord NL om e.e.a. in goede banen te leiden de
komende tijd.
Het rapport wat er ligt goed afmaken.
Het convenant/ondernemersakkoord aanpassen.
De betrokkenheid van de Gemeente wordt als buitengewoon productief en positief ervaren.

Eduard zal op korte termijn een aantal personen benaderen om hier een vervolg aan te geven.
3. Bert sluit de bijeenkomst om 22.00 uur.
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