Netwerkdiner 8 november 2021
Aanwezig: 31 personen
Aantal aanwezige leden: 27 (4 bedrijven met 2 personen aanwezig)

Vraag 1:
Waarom ben je lid geworden van IKV Ondernemend Vlaardingen?
Zou je het lidmaatschap aanbevelen bij andere ondernemers? Op
de schaal van 0 t/m 10. Wil je het cijfers toelichten?
Waarom ben je lid gewonden van IKV Ondernemend Vlaardingen?
✓ Relatiebeheer bedrijven met wie ik samenwerk of samenwerkte.
✓ 30 jaar terug ‘moest’ ik mee met oud eigenaar van het bedrijf.
✓ IKV is er voor het continue ontwikkelen van een netwerk dat werkt aan de belangen voor de
Vlaardingse ondernemers/bedrijven.
✓ Met een collectief meedoen om invloed te hebben op besluiten die worden genomen welke
te maken hebben met mijn bedrijf.
✓ Contact leggen met zoveel mogelijk ondernemers om onze dienstverlening kenbaar te
maken.
✓ Geïnformeerd door Focco. Medeondernemers leren kennen. Netwerken. Kennis delen.
✓ Gevraagd door Hewi en Abry. Leuk om aanwezig te zijn en andere ondernemers te leren
kennen. Wie is je buurman?
✓ Informatiebron. Oud Vlaardings instituut met kennis. Sentiment. Goede activiteiten.
✓ Op uitnodiging, weet niet meer door wie. Inmiddels 15 jaar lid.
✓ Voor de gezelligheid en elkaar (ondernemers) sterk te maken naar gemeente/instanties.
✓ Weten wat er speelt in de regio. Kennismaken met collega-ondernemers.
✓ Naamsbekendheid en gezelligheid.
✓ Omdat er in Vlaardingen/Schiedam/Maassluis veel interessante bedrijven zitten. IKV is in dat
gebeid een leuke club met gezellige netwerkborrels.
✓ Netwerk vergroten, bedrijven beter leren kennen. XXXX
✓ Getipt door een collega.
✓ Weten wat er bij ondernemers speelt. Ontwikkelingen? Waar mogelijkheden?
Stroomopwaarts onder de aandacht brengen.
✓ Contact- en kennismaken, netwerk, kennismarkt, kennis delen. Wat speelt er in Vlaardingen?
✓ Contact met andere ondernemers die je normaal niet aanspreekt
✓ Het is goed om lid te zijn, zeker in de huidige tijd. Je kunt elkaar steunen.
✓ Ontmoeten andere ondernemers, niet voor werk, maar voor uitwisselen van ervaringen
Zou je het lidmaatschap aanbevelen bij andere ondernemers? Op de schaal van 0 t/m 10.
Gemiddeld cijfer: 7,68 (25 personen, 2x weet niet)
Toelichting:
o Niet altijd toegankelijk voor nieuwe contacten
o Iets meer vernieuwen en verjongen, werkt inspirerend, ken je mede-ondernemer,
ondernemers lokaal verenigd
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IKV is er voor het continue ontwikkelen van een netwerk dat werkt aan de belangen voor de
Vlaardingse ondernemers/bedrijven. Zonder ondernemers en netwerk, met goede relatie
naar gemeente en Riverboard etc. is er geen IKV.
Gezelligheid, kennisuitwisseling, netwerk opbouwen/onderhouden, aanwezigheid van en
pressie naar lokale politiek
Goede en leuke events organiseren om elkaar te leren kennen. Zoek ondernemers die graag
maatschappelijk in de regio mee willen doen. En kansen willen bieden.
Nog te weinig bijeenkomsten bijgewoond om een toelichting te kunnen geven
Is afhankelijk van het bedrijf. Voor de gezelligheid altijd.
Meer kennisavonden organiseren.
Leuke groep mensen, ook om een grote groep te creëren zodat je verenigd bent
Professionele organisatie. Efficiënte tijdsbesteding
Wat is missie, visie en doelstelling?
Op zich een mooie club. Wel hoog ons-kent-ons-gehalte. Niet eenvoudig om gevoel te krijgen
dat je er bij hoort. Tip: activiteiten waarbij je niet zelf je groep indeelt
Hoe meer ondernemers hoe beter
Leuk, gezellig, heeft gebracht wat ik ooit had verwacht. Maar moet nieuw leven in.
Communicatie laat te wensen over tijdens corona m.b.t. events.
Elkaar kennen (smoelenboek). Meer zaken met elkaar doen
Meer mensen uit één bedrijf aanwezig?

Vraag 2:
Wat zijn volgens jou de kernwaarden die bij IKV Ondernemend
Vlaardingen passen?
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Kansen zien en kansen ontwikkelen
Verbinden
Kennis delen/-uitwisseling
Netwerk opbouwen en onderhouden
Gezelligheid
Elkaar versterken
Ondernemerschap
Inspiratie
Fatsoenlijke onderlinge omgang
Invloed, vertegenwoordiging, belangenbehartiging
Ondersteuning
Organiserend
Toegankelijk
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Vraag 3:
Eind deze maand wordt de tweede IKV op vrijdag opgenomen. Welk
actueel thema zouden we kunnen behandelen? Wil jij als
ondernemer meepraten in een talkshow die op video wordt
opgenomen?
➢ Glasvezel aansluiting, parkeren bedrijfsbusjes, parkeerbeleid
➢ Klimaattop in Glasgow: Wat betekent dat voor Vlaardingen? Stel, de Riverboard haalt € 5
miljoen binnen, wat gaat IKV dan voorstellen?
➢ Samenwerking kunst, cultuur, MKB en politiek
➢ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
➢ Groene transitie vanuit Vlaardingse ondernemers
➢ Écht samenwerken!
➢ IKV adopteert een goed doel in Vlaardingen?
➢ Hoe zie je de energieprijzen en wat kan je daar zelf aan doen?
➢ Woonruimte. “De Stad”
➢ Duurzaamheid
➢ Ontwikkelen schiereiland Stadsstrand
➢ Waar aan denken en doen na corona? Tips van ondernemers voor en na corona
➢ Waarom ondernemen in Vlaardingen? Hoe kom je als ondernemer uit corona? Ondernemer
zoekt ondernemer.
➢ Ondernemerstips
➢ Ondernemen na corona. Hoe gaan ondernemers om met margedruk en stijgende
loonkosten?
➢ Leegstand + glasvezel
➢ Toekomst binnenstad. Kwaliteit bedrijventerreinen. Vlaardingen duurzaam?
➢ Centrum Vlaardingen aantrekkelijk maken voor ondernemers
➢ Vlaardingen is afvoerputje van Rotterdam
➢ Waarom ondernemen in Vlaardingen? Hoe kom je uit Corona? Ondernemer zoekt
ondernemer

Met welk cijfer waardeer jij het netwerkdiner van vanavond?
Gemiddeld cijfer: 8,15 (26 personen, 1x weet niet)

Heb je nog een vraag aan het bestuur of de programmacommissie?
▪ IKV by night? Nooit van gehoord!
▪ Meer overleg/coördinatie 5 ondernemersverenigingen Waterweg?
▪ Hoe ga je connectie maken tussen lokale politiek en IKV?
▪ Hoe zit het met de niet digitale communicatie?
▪ Waar is de oude garde? Waar zijn oude bestuursleden?

