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Inleiding 

De Open Koffie van dinsdag 1 november stond in het teken van de ondernemersspecial van Wijkwijs. Met de 

aanwezige ondernemers is gebrainstormd over de inhoud van een dergelijk nummer. De bedoeling is in het 

aprilnummer van 2017 expliciet aandacht te besteden aan het ondernemerschap in de Bloemenbuurt. Tijdens 

de brainstorm is een eerste inventarisatie gemaakt van ideeën voor de inhoud van de special. De deelnemers 

hebben verschillende hiervan ook voorzien van invalshoeken.  

 

De ideeën zijn geordend op volgorde van populariteit. Dit is met sterren (*) aangegeven. Ik nodig alle deel-

nemers van de brainstorm uit de opsommingen bij de verschillende ideeën aan te vullen. Misschien heb ik 

interessante zaken gemist tijdens de bespreking of heb je zelf leuke nieuwe invallen gekregen. Ook ben ik 

benieuwd wié welk onderwerp en artikel voor zijn rekening zou willen nemen. Met of zonder mijn 

ondersteuning. Laat maar horen!  

 

Idee 1 Onzichtbare ondernemer in beeld ****** 

Naast de zichtbare ook de onzichtbare ondernemer in beeld brengen. Steekwoorden: 

- Verscheidenheid  

- Achter de voordeur [zie ook idee 3] 

- Verrassingen 

- Haalbaar/ Commercieel 

- Ben je bereikbaar; hoe ben je bereikbaar? 

- Plechtstatig/ politiek correct [vraag: in welke betekenis?] 

 

Idee 2 Digitaal Facebook/ LinkedIn ***** 

De winkeliervereniging Goudsbloemlaan heeft een Facebookpagina. Deze kan onder de aandacht worden 

gebracht. Alle ondernemers uit de wijk kunnen worden uitgenodigd hun bedrijf erop te plaatsen. Zo krijgen we 

beter overzicht van alles wat dichtbij huis wordt ondernomen. Via korte berichten, acties (Bloemenbuurt 

winkelpas?) en aanbiedingen kan de pagina een goed communicatiemiddel in en met de buurt worden. 

Steekwoorden: 

- Winkels 

- Maar ook: Zzp-ers 

- Aanbieding 

- Kennismaken 

- Breed publiek 

- Snel bereik 

 

Idee 3 Soort ondernemers *** 

De winkels zijn zichtbaar voor de mensen uit de Bloemenbuurt, maar we hebben ook veel ondernemers die 

vanuit huis werken. Eigenlijk zijn ze voor de meeste buurtbewoners onzichtbaar achter hun eigen voordeur. 

Terwijl velen van ons er toch zijn voordeel mee zou kunnen doen! Enerzijds dient dit thema om het gemak en 

de voordelen van dichtbij huis winkelen te propageren; anderzijds het gemak en de voordelen van het 

inschakelen van lokale ondernemers zonder fysieke nering voor allerhande klussen van wijkbewoners. 

Steekwoorden: 

- Winkeliers: welke?  

- Ondernemers achter de voordeur zichtbaar maken, en ook zzp-ers 

- Kennismaken 



- Lijst ondernemers/ plattegrond 

- Lokaal winkelen/ niet online [zie ook idee 2] 

- Persoonlijk contact 

- Drempelverlagend 

 

Idee 4 Fotocollage ** 

Letterlijk voor het voetlicht halen van de ondernemers in de buurt: 

- Ondernemers met en zonder winkel 

- Geportretteerd op hun werkplek 

- Gezichten en beroepen (en producten) 

 

Idee 5 Historische invalshoek (winkeliers)** 

Invalshoeken voor - vooral ook - een beeldverhaal: 

- Het familiebedrijf: sommige zaken gaan van de ene generatie over op de andere  

- Eerdere bestemmingen van bepaalde winkels uit de buurt 

- Vroeger aanzicht van de wijk met op alle straathoeken winkels (nu veelal woonhuizen  

- Klanten van toen en nu  

- Achtergrond van onderneming 

- Betrokkenheid [vraag: in welk opzicht?] 

 

Idee 6 Nieuwe en/ of allochtone ondernemers * 

Welke bijzondere bedrijven hebben we in onze buurt? Hoeveel allochtone ondernemers zijn er eigenlijk? Wat 

doen ze? Wat dragen ze aan bij wijk? Hoe belangrijk zijn ze? (N.B. Sinds vorige week dinsdag heten allochtone 

Nederlanders trouwens mensen met een migratie achtergrond.)  Sleutelwoorden: 

- Integratie 

- Betrokkenheid 

- Begrip 

- Uitdaging 

- Achtergrond vak 

- Passie 

- Bijzonder product of bijzondere dienst 

- Binding met de wijk 

- Keuze ondernemerschap 

- Drempel weg 

- Samenwerking met andere ondernemers 

 

Idee 7 Lokaal winkelen * 

Door online winkelen vindt een kaalslag onder winkeliers plaats. (Hoe) Valt het tij te keren? Hoe houden 

winkeliers hun klanten binnenboord? Invalshoeken: 

- Lokale economie versterken:  

o werkgelegenheid in de wijk 

o winkelen in de eigen wijk 

- Afstand tussen product en klant zo klein mogelijk (ook: houden) 

- Winkelen bij de ‘lokale boer’ (via de buurtmarkt?) 

- Belang van winkeliers in de wijk: wat doen/ betekenen ondernemers voor de wijk en vice versa  

 

Idee 8 Waar komt de inspiratie vandaan?  

Wat beweegt ondernemers? Waar putten zij energie uit? Waar halen zij hun inspiratie vandaan? 

- Beweegredenen (om ondernemer te worden) 



- ‘Wens van de mens´… 

- Voldoening 

- Relatie tussen commercie en inspiratie 

- Moet je ‘dromen’ bijstellen? 

- Het familiebedrijf (als inspiratiebron…) 

- Hoort-zegt-het-voort-reclame: (het belang van) de klant 

- De toekomst? 

- Motivatie: gunfactor 

- Aanvoelen klant/ ondernemer: match klant/ ondernemer; op één lijn zitten 

 

Overige ideeën 

Onderdeel van de brainstorm was bepalen welke ideeën het meest interessant werden gevonden voor een 

ondernemersspecial. Maar misschien doen we de andere ideeën te kort. Vandaar toch een lijstje met andere 

ideeën. Ter inspiratie.  

- De ondernemers en zijn/haar familie 

- Hoe kijken schoolkinderen tegen ondernemerschap aan? Wat doen de scholen in de wijk aan 

ondernemerschap? 

- Concurrentie in de wijk 

- Toen en nu: ondernemersfamilies 

- Oude ondernemers: familiebedrijf en opvolging 

- Beroepsgenoten in gesprek met elkaar 

- Gouden tips bedrijven/ ondernemer 

- Regels omtrent ondernemerschap/ de fiscus en de onderneming 

- Invulling ondernemersnetwerk Bloemenbuurt 

- Ondernemers en hypes, bijvoorbeeld duurzaamheid 

- Whatapp interview estafette 

- Statistische gegeven over ondernemers in de Bloemenbuurt 

- Wat maakt dat je in deze buurt een onderneming begint? Maar ook: Voor welke soort onderneming is 

onze wijk met name geschikt? 

- Branding van de bloemenbuurt 

- Wat doet een ondernemer om bij te blijven op het vakgebied? 


