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Marloes Honsbeek,
adviseur evenementen:
‘Ondernemersdag071 is de fysieke en virtuele ondernemers community in de 071-regio waar ondernemers inspiratie, kennis en netwerk halen en brengen. Vanwege de coronacrisis hebben we de
bijeenkomsten digitaal aangeboden. Dat was helemaal nieuw, maar
bleek een goede manier om met ondernemers in contact te blijven.
We gaan dit nu verder ontwikkelen en aanbieden onder de nieuwe
naam Ondernemen in 071.’

Online talkshow
In 2020 zijn we vanwege de coronapandemie gestart met
online uitzendingen in de vorm van een interactieve talkshow. Inmiddels zijn er een zestal georganiseerd met
gemiddeld zo’n 200 (terug)kijkers per keer. Een hoog resultaat, dat aansluit bij een behoefte aan kennis en informatie
in en uit de regio. De uitzendingen kwamen steeds vanuit
een locatie die aansloot bij de onderwerpen en gastsprekers. Het format is: voor en door ondernemers: inspireren,
leren van elkaar en het laten zien van concrete kansen.
Ook het beiden van perspectief in tijden van corona stond
centraal.
Verbinden
Bij het samenstellen van het inhoudelijke programma
staat vanuit Economie071 ook het doel centraal om onder-

nemerschap te verbinden met onderwijs (kennis) en overheid. Belangrijke thema’s als digitalisering, innovatie, verduurzaming/circulariteit en marketing/sales in combinatie
met de actualiteit, een corona update en facts & figures
van de regio (input vanuit RaboReseach, VNO-NCW en
Economie071) werden per uitzending behandeld.
Specifiek zijn in de zes online uitzendingen aan bod gekomen: Veilig werkklimaat, Veerkracht, (week van) de ondernemer, Kansen in de regio, Vrijetijdssector en creatief
ondernemerschap.
Onderhouden
Terugkijkend is het verloop van de pandemie uitgangspunt
geweest voor de invulling van de online opzet. We zijn in
staat geweest het regionaal ondernemersnetwerk in stand
te houden via enkel online aanbod. We hebben nu erva-

groepjes verdieping aan te bieden op een thema of met
elkaar online in gesprek te gaan. In het najaar van 2021
wordt gestart met de eerste bijeenkomst nieuwe stijl. Ook
voor 2022 staan een aantal hybride bijeenkomsten op de
planning. De verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten, elkaar informeren en versterken,
komt in alle bijeenkomsten terug. De drie onderwerpen
die voor het najaar van 2021 centraal staan zijn: digitalisering, jong ondernemerschap en human capital.

Successen en uitdagingen
Het succes van de online bijeenkomsten vasthouden is de
uitdaging voor het vervolg van 2021 en 2022. Met het online platform in combinatie met fysieke bijeenkomsten
geloven wij hier de juiste keuze in te maken. Het ‘nieuwe
normaal’ gaat nog veel uitdagingen brengen. De trend die
is gezet bij de online bijeenkomsten door landelijke actuele onderwerpen door te vertalen naar regionale concrete
voorbeelden en waar mogelijk handvatten te bieden, zet-

Aanleiding
Het versterken van het ondernemersklimaat in de
071-regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten,
Zoeterwoude en Katwijk) door regionale samenwerking en
verbinding te creëren tijdens de bijeenkomsten. De
Ondernemersdag071 is gestart als gezamenlijk initiatief
van Rabobank Leiden-Katwijk en Economie071 in samenwerking met de regionale ondernemersverenigingen. Er
zijn tot en met 2019, een zestal fysieke bijeenkomsten
georganiseerd, met totaal zo’n 1500 deelnemers.

Projectstructuur
Mogelijk gemaakt door : Economie071 en Rabobank
Leiden – Katwijk.
Initiatief van ondernemersverenigingen uit Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude,
VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland.
Redactieraad: Marius Hovius (Rabobank), Martijn van Pelt
(VNO-NCW, Economie071) en Jasmijn Bongers, programmamanager Economie071.
Werkgroep: Rabobank, Economie071, Marloes&Co.
Partners: Beeldr, Into Business, Marloes&Co, Unity.nu

ring opgedaan met zowel het opbouwen van het fysieke
netwerk, als het digitale netwerk.
Ondernemen in 071
In het najaar van 2021 werken we verder aan de doelstelling in een nieuwe vorm en met een aangepaste naam. We
gaan hybride bijeenkomsten houden (een combinatie van
fysiek in kleine groepen en online) onder de noemer:
Ondernemen in 071.
Het online platform economie071.live dat Economie071
gaat inzetten voor (online) bijeenkomsten wordt ingezet
voor Ondernemen in 071. Doel is om ondernemers op een
professionele manier dichterbij elkaar te brengen via dit
platform in combinatie met kleine fysieke bijeenkomsten.
De online omgeving biedt de mogelijkheid om in kleine

ten we door in kleine online bijeenkomsten via het platform naar grotere hybride bijeenkomsten met fysieke
deelnemers. De juiste balans vinden is de grootste uitdaging, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit in
samenwerking met alle partners en betrokkenen gaat
slagen!

