
Gerben Struik
wethouder 

werkgelegenheid en  
arbeidsparticipatie,  

gemeente Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren is een dynamische en innovatieve gemeente. In Gooise Meren 
is het niet alleen goed ondernemen, maar ook goed wonen. Het voorzieningenniveau is 
zoals je van een middelgrote gemeente mag verwachten, zonder dat er afbreuk wordt 
gedaan aan het sociale karakter van de afzonderlijke dorpen en kernen. Gooise Meren 
wordt omringd door uitgestrekte natuur- en recreatiegebieden, die het wonen en 
werken in Gooise Meren extra aantrekkelijk maken. 

Kortom, Gooise Meren is de plek waar u als ondernemer moet zijn! 

MVO Gooise Meren wil de werkgelegenheid in Gooise Meren stimuleren en in het bijzonder 
startende ondernemers een kans geven. Hiervoor organiseert MVO Gooise Meren het seminar 
‘Startende ondernemers’. Doel van dit seminar is startende ondernemers verder te helpen door 
het bieden van een netwerk en het delen van kennis.

17.00 – 17.30 uur : Inloop met koffie en thee

17.30 – 17.40 uur : Welkom door Gerben Struik
  wethouder werkgelegenheid en arbeidsparticipatie

17.40 – 18.15 uur : Calimeromarketing  

  Karen Romme, auteur van het boek Calimeromarketing 

18.15 – 18.30 uur  : De gemeente als kickstarter? 
  Miriam van Meerten - Kok, wethouder economische zaken

18.30 – 18.45 uur : Samenwerken leidt tot meer
  Panel met medewerking van: 
  Brigitta Boonacker, voorzitter OVGM
  Joop van Dort, voorzitter FIN bedrijvenvereniging 
  Karin Wurpel, auteur van ‘Pionieren met passie’

18.45 – 19.00 uur : ‘Nederlands meest ultieme netwerker’

  Richard Engelfriet, passiegoeroe

19.00 – 20.00 uur : Walking netwerkdiner
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Karen Romme
‘Calimeromarketing’

Deelnemers aan het seminar ontvangen het handboek ‘Calimeromarketing 3.0’ van Karen Romme.  
Calimeromarketing is een marketingfilosofie voor allerlei soorten ondernemers en (zelfstandige) 
professionals. De filosofie gaat terug naar de basis van marketing: waarom doen mensen en be-
drijven ‘juist met jou’ zaken? En van de stelregel dat mensen zaken doen met mensen - zeker in de 
3.0-netwerkeconomie. En dat de mens achter een (klein) bedrijf een krachtig marketinginstrument 
is.  Calimeromarketing leert je aan de hand van 3 uitgangspunten, 5 basisprincipes en 10 spelregels 
hoe je jezelf optimaal inzet als marketinginstrument voor je bedrijf of je eigen carrière. En hoe je 
een omgeving creëert waarin je dat optimaal kunt doen.  

DONDERDAG

11 MEI 
17:00 tot 20:00 uur

Locatie: Regiokantoor
Gooi en Vechtstreek
Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum

 Locatie: Regiokantoor Gooi en Vechtstreek -  Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum


