
De ambities uit de economische agenda omzetten naar concrete actie! We bepalen in gezamenlijkheid – onafhankelijk
begeleid – welke acties prioriteit hebben en waar we vandaag nog mee aan de slag kunnen. Het actieteam geeft daarin
richting. Is er nu behoefte aan een sterkere lobby in de regio? Wordt er gevraagd om een ondernemersfonds van waaruit
activiteiten kunnen worden bekostigd? Of is een aangescherpte positionering om het toeristisch aanbod op te sturen nu
belangrijker? Het actieteam komt bij elkaar om prioriteiten te bepalen, wat er nodig is voor de uitvoering en overziet dat de
juiste resultaten worden geboekt.

Aan de slag!

Je bent ondernemer in een van de kernen van Wijdemeren (geweest);
Je vindt het belangrijk om contact te houden met je achterban en ze structureel mee te nemen en onderdeel te
maken van de ontwikkelingen vanuit het actieteam;
Je bent enthousiast en gemotiveerd om de lokale economie van Wijdemeren weer een stap verder te brengen;
Je hebt een ‘’can do’’ mentaliteit en ziet kansen;

Het actieteam bestaat uit ondernemers uit Wijdemeren, vertegenwoordiging van de gemeente en wordt onafhankelijk
begeleid. Een teamlid van het actieteam voldoet (ongeveer) aan de volgende kenmerken:

We zoeken jou

Uitgangspunten

We streven naar een representatieve vertegenwoordiging uit de verschillende kernen en sectoren: Ankeveen,
Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg;  
De Economische Agenda 2030 is het uitgangspunt voor de op te stellen en uit te voeren acties;  
Deelname aan het actieteam vraagt om tijd en (beperkte) inzet. We komen vanaf september één keer per maand
twee uur bij elkaar (afhankelijk van de behoefte online of op locatie). Naast deelname aan deze sessies vraagt de rol
beperkte voorbereidings- en opvolgingstijd. Er is ook ambtelijke deelname voor de korte klap met de gemeente; 
De functie is onbezoldigd, maar biedt een belangrijke stem in het bevorderen van het ondernemersklimaat en
zeggenschap over de economische richting van Wijdemeren; 
Het actieteam draagt ideeën aan voor de uitvoering van de economische agenda, waarvoor middelen beschikbaar
zijn vanuit gemeente en bedrijfsleven. 

Het zogenoemde ‘’kader’’ waarbinnen het actieteam aan de slag gaat:

Neem deel aan het Actieteam
Wijdemeren!
In 2022 is met behulp  van ondernemers  de Economische Agenda 2030 vastgesteld. Nu er een duidelijke ambitie
ligt is het tijd om deze om te zetten naar concrete acties. Om te zorgen dat er geen kansen blijven liggen stellen
we een actieteam op. Wil je deelnemen aan dit actieteam of wil je meer informatie? Stuur een mail aan
marius@stadenco.nl. Je kunt  je dan direct aanmelden voor de Kick Off op maandag 5 september om 19:30 bij
Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 167. Tijdens deze bijeenkomst voor ondernemers van Wijdemeren hoor
je meer over het actieteam en de uitvoering van de economische agenda.  


