
Samen aan de slag in Egmond aan Zee. 
Bijeenkomst Groep Samenwerking    05-04-2022 

Welke kansen zijn er? 
• We kunnen meer bereiken als we constructief samenwerken en hoe gaan we 

constructief samenwerken? 
• We moeten ons realiseren dat je niet alleen betaald, maar ook mee kan 

bepalen, praten en ook verantwoordelijkheden hebt. 
• Naar elkaar luisteren en ons realiseren dat we het niet altijd eens zijn met 

elkaar. Dat hoeft de samenwerking niet te beïnvloeden. 
• Ondernemers helpen ondernemers. 
• Workshops voor ondernemers over onderwerpen welke actueel zijn, bv Online 
• Door als collectief samen te werken, kunnen we duidelijker en beter 

communiceren naar buiten. 
1. Gemeente 
2. Vastgoedeigenaren 
3. Bewonerscollectieven 

• Enquête onder de ondernemers over knelpunten. 
(1) 3 knelpunten waar wij ondernemers zelf iets aan kunnen doen. 
(2) 3 knelpunten waar we de gemeente bij nodig hebben. 
(3) 3 knelpunten waar we vastgoedeigenaar voor nodig voor hebben. 

• Samenwerking bespreken over activiteiten welke worden georganiseerd door 
andere partijen, zoals Le Champion. (Egmond Pier Egmond strandrace en 
Egmond marathon) 

• Regelmatige communicatie naar de ondernemers betreffende lopende zaken, 
evenementen, terugkoppeling etc. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
• Werkgroepen creëren met wisselende invulling. Dus het kost je 1 uur per 

maand. 
• Ideeën bus, waarin ondernemers een idee kunnen droppen, wat voor het 

gehele centrumgebied van toegevoegde waarde is. Daarbij ook een aanzet 
geeft voor een “oplossing”/ actieplan hoe dit te realiseren. 

• Een kwartiermaker die de spil is tussen de stakeholders in het gebied. 
• 2-maandelijks overleg met gemeente over lopende zaken. Bv duidelijkheid 

over BIZ-inkomsten. 
• Een groep ondernemers die het bestuur ondersteund qua werkzaamheden, bv 

gebiedsambassadeurs. 
• Een makkelijk communicatiekanaal, bv Chainels om de ondernemers maar 

ook de stakeholders te bereiken. 

Wat missen we? 



• Het gevoel van betrokkenheid, terwijl die er wel is omdat we een BIZ hebben 
en daar heeft de meerderheid voor gekozen. 

Ideeën 
• Kunnen we niet een Walk-in organiseren waar de ondernemers in de 

Voorstraat en andere straten waar winkels zitten bij elkaar op de koffie gaan 
en het aanbod bekijken zodat we gericht kunnen doorsturen als een klant een 
artikel zoekt wat jij niet hebt in je winkel maar je collega wel? 

• Een werknemerspoule, bv als iemand personeel zoekt en er zijn veel meer 
sollicitanten dan functies, dan kunnen collega’s die ook personeel zoeken 
hierop attenderen. 

• Ondernemers met bepaalde vaardigheden, kunnen collega’s helpen. Bv 
ondernemer met veel kennis van social media kan een collega helpen die 
daar minder kennis van heeft. 


