Een onderzoek naar ondernemersvriendelijkheid en hoe de
gemeente nóg beter kan samenwerken met ondernemers
Tosca Hofstede, december 2018

Aanleiding
De gemeente is opzoek naar
'de' ideale samenwerking
met ondernemers.

In twee rondes is gepraat
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22 Ondernemers
20 Overheden
8 Instanties

3 belangrijkste bevindingen
Persoonlijk
Het zit 'm op de emotie: persoonlijk
contact, luisteren en meedenken.

Trots

Er gebeuren al veel mooie dingen, maar
dit wordt nog te weinig bekend gemaakt.

Faciliteren
De faciliterende rol is het meest genoemd
als geschikte rol voor de gemeente.

De gemeente wordt over het algemeen goed beoordeeld!
Maar het kan altijd beter en precies dáár is naar gekeken.

Verwachtingen
Actiegericht werken
Snel

Ja, mits i.p.v. nee, tenZij
Benaderbaar
Luisteren zonder oordeel
Maatwerk
Betrouwbaar

Concrete ideeën
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Projecten integraal
aanpakken bij zowel
ondernemers als de

Evenementenvisie en
-ambtenaar & subsidie
als hulp bij

Goede ontwikkelingen
meer bekendmaken;
succes delen via lLokale

gemeente.

vergunningaanvraag.

en sociale media.

Tijdel
grati

Aanbest

Thema

Ondernemers verleiden
om lid te worden van een
ondernemersvereniging
d.m.v. korting

Meer lokaal inkopen,
bijvoorbeeld via het
bedrijvenregister voor
ondernemers en

Overleggen per thema
in plaats van per kern
of vereniging.
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En verder...

De concrete ideeën, opgehaalde informatie en voorgestelde acties
kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard in samenwerking met
ondernemers. Hieronder staat een tijdlijn met acties die direct
aandacht verdienen en die later uitgevoerd kunnen worden.
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