Contactavond voor Westbroekse ondernemers
De beheerders van het Dorpshuis Westbroek en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
hebben het initiatief genomen voor een contactavond voor Westbroekse ondernemers op 14
februari. Vanaf 19.30 zijn zij en de collega’s die een warme of zakelijke relatie hebben met dit dorp
welkom in de Christinafoyer. Het doel is om te netwerken maar ook om kennis te maken met
elkaars bedrijven. Ook zal men kunnen horen wat de wensen, ideeën en vragen zijn die er leven
onder de Westbroekse ondernemers.
Het idee leeft dat die elkaar niet of onvoldoende kennen. Zonder die kennis kan men ook geen
gebruik maken van elkaars kwaliteiten en diensten.
In deze economisch lastige tijden is het onderhouden en uitbreiden van het
zakelijke netwerk van belang om de omzet van het bedrijf te behouden of
uit te breiden.
Opzet
De opzet is om regelmatig een netwerkbijeenkomst te gaan houden. Afhankelijk
van de wensen van de deelnemers of naar aanleiding van de actualiteit
kan dan tijdens deze bijeenkomsten een centraal thema worden besproken.
Of dit een traditie gaat worden of dat het bij deze eerste bijeenkomst
blijft hangt helemaal van de deelnemers zelf af. Er is bewust voor gekozen
om deze eerste avond niet te zwaar te maken. Het zal er voornamelijk om
gaan elkaar te leren kennen en te inventariseren wat de wensen zijn voor
vervolgbijeenkomsten.
Inleiders
Inleiders op deze eerste avond zullen zijn Friso Hennings Backer, adviseur
regionale economie Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Maurits de
Bruin Bestuurslid van de Biltse Ondernemers Federatie en voorzitter van de
Kring Ondernemers Maartensdijk. Hij zal toelichten hoe de belangen van de
Westbroekse ondernemers zijn behartigd.
De laatste spreker is Michael van Vliet, accountmanager bedrijven van de
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen. Hij zal toelichten wat de rol van
de Rabobank kan zijn voor een lokaal netwerk van ondernemers. Aan het
einde van de avond zal een korte brainstormsessie worden gehouden en zal
besloten worden hoe het vervolg van deze avond er uit zal kunnen zien. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige borrel.
Belangstellenden kunnen zich van tevoren aanmelden bij Ad Verhoef via
info@hetdorpshuiswestbroek.nl onder vermelding van ‘Ondernemersavond’.

