
‘Wij helpen jede volgendestap tezetten’



V.l.n.r. Roelof van den Oever,

Leon Vogel, Ruben Ogink

(voor), Sieuwert Bruins Slot

(achter), Geert van

Herwijnen en Liesbeth

Kraaijveld.

ONDERNEMERSCHAP

11

InnoverenZes bedrijven uit de Bommelerwaard vormen samen De Zaakversnellers. Hun doel: het stimulerenvan ondernemerschap en innovatie in de regio.  
W

e komen regelmatigondernemers tegen dieeen duwtje in de rug nodig hebben’, vertelt Geert vanHerwijnen, accountant bijWEA RivierenlandAccountants en Adviseurs. ‘Ze hebben een goedidee, maar hebben bijvoorbeeld hulp nodig bijhet commerciële deel. Ze zijn op zoek naar een gestructureerde werkwijze om de volgende         stap te maken.’ WEA Rivierenland, Hello New Day, Bureauvan den Oever, Innovencio,  STIPT.advocaten en Rabobank Altena-Bommelerwaardontwikkelden daarom De Zaakversnellers: een samenwerkingsverband van bedrijven in deBommelerwaard die ondernemers met een goedplan of concept willen helpen hun ambitieswaar te maken. ‘We helpen deze ondernemers,omdat we zichtbaar willen zijn in de regio waarwe ons betrokken bij voelen’, vertelt Leon Vogel,
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accountmanager MKB van Rabobank Altena-Bommelerwaard.                                                           DeZaakversnellers organiseren jaarlijks tweeStroomversnellingsdagen. De eerste twee edities vonden plaats op Slot Loevestein en Kasteel Ammersoyen. ‘We kiezen bewust voorgrote inspirerende locaties, want soms heb jeook fysieke ruimte nodig om in je hoofd ruimtete krijgen om na te denken’, vertelt Ruben Ogink,innovatiespecialist en mede-eigenaar vaninnovatie-adviesbureau Hello New Day. De Zaakversnellers is volgens hem meer actie-gericht dan andere initiatieven om onder-nemers te helpen. ‘Bij andere programma’s zieje vaak dat de deelnemers veel tests doen enmede daardoor veel input krijgen. Op deStroomversnellingsdag gaan de ondernemersook de juiste informatie selecteren. Het is eencreatief proces, waarvoor we specifieke werk-vormen gebruiken, zoals het canvasmodel.’Maximaal zes ondernemers worden voor deStroomversnellingsdag geselecteerd. ‘We zijn op zoek naar ondernemers met concrete uitdagingen’, vertelt Ruben. Potentiële deel-nemers melden zich aan via de website en gevendan aan waarom ze mee willen doen. Ook hetschrijven van een persbericht maakt deel uitvan de selectieprocedure. ‘Wat moet er in 2030over jouw bedrijf in de krant staan? Dat zegtveel over je ambities.’                                                   Op de Stroomversnel-lingsdag gaan de ondernemers in gesprek metde zes Zaakversnellers, die vanuit verschillendeinvalshoeken de plannen doornemen. Zo bekijktLiesbeth Kraaijveld van Innovencio of deinnovaties in aanmerking komen voor subsidie.‘We helpen ondernemers bij het verwoordenvan hun ambitie richting de overheid, zodat zemeer kans maken op subsidie.’ Ze kijkt met eenkritische blik naar plannen van jonge onder-nemers. ‘Zij hebben vaak een mooie droom,maar hebben nog niet precies in beeld wieervoor wil betalen.’
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Roelof van den Oever, directeur van Bureauvan den Oever, kijkt door een creatievemarketingbril naar de ideeën van de onder-nemers. ‘Ik wijs hen onder meer op de online enoffline mogelijkheden om hun product onder deaandacht te brengen. Er zijn zo veel manierenom je product in de markt te zetten. The sky isthe limit!’ Het valt hem op dat de Bommeler-waard een grote diversiteit aan bedrijven heeft.‘Met een hands-on mentaliteit’, vult advocaatSieuwert Bruins Slot van STIPT.advocaten aan.Hij geeft tijdens de Stroomversnellingsdagjuridisch advies aan de deelnemers, onder meerover contracten. ‘Ik vind het mooi om eenbijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingvan ondernemerschap in dit gebied’, vertelt hijover zijn deelname in De Zaakversnellers.‘Uiteindelijk hebben we allemaal belang bij een economisch sterke regio.’                                   ’s Middags gaan de deel-nemers aan de slag met de informatie die zij

hebben gekregen. Aan het einde van de daghebben de ondernemers een duidelijk verhaalen dat is niet alleen te danken aan de adviezenvan De Zaakversnellers. ‘Tijdens de Stroom-versnellingsdag zie je dat de ondernemers volopmet elkaar in gesprek gaan’, heeft Geert ervaren.‘Ondernemers delen graag hun ervaringen metandere ondernemers, zodat ze van elkaarkunnen leren.’Ondernemers die van elkaar leren is ook eenmanier van innoveren. ‘Neem eens een kijkje inde keuken van een andere ondernemer en neemdaaruit mee wat voor jouw bedrijf kan werken’,adviseert Ruben. ‘Je hoeft niet zelf het wiel uit tevinden. Wij geloven dan ook in open innovatie.Je moet niet alles binnen de grenzen van jeeigen onderneming willen houden. Er isnamelijk altijd meer kennis buiten dan binnen je organisatie.’ Daarom zijn er inmiddels ookplannen om De Zaakversnellers in Altena op te starten.  


