Op woensdag 6 mei heeft OC070 een online meeting georganiseerd over ondernemen in een 1,5
meter maatschappij. Tijdens deze online meeting is interessante informatie naar voren gekomen
die wij met de aanwezigen willen delen. In dit document de resultaten van de polls, tips /
suggesties uit de chat gesprekken en uit de enquête die na afloop van de online meeting kon
worden ingevuld.

1e Poll vraag

De 1e poll vraag had de volgende uitslag:

Uit deze poll blijkt dat de meerderheid van de respondenten last heeft van de huidige crisis.
Hopelijk bevat dit document (mede dankzij de deelnemers) een paar bruikbare tips om het bedrijf
naar een betere situatie te krijgen.
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2e Poll vraag

De 2e poll vraag had de volgende uitslag:

Opvallend resultaat van deze vraag is dat de meerderheid inmiddels het aanbod aan diensten /
producten heeft aangepast. Suggesties voor andere antwoorden waren:
















“Ik bied dezelfde diensten aan maar nu op een andere manier.”
“In plaats van live optredens geef ik nu webinars.”
“Coaching nu 1 op 1 online.”
“Ik organiseer een online Vragenuur zodat mensen met mij kunnen overleggen.”
“Ik probeer van mijn dienst een product te maken, zodat bedrijven een pakket gaan
afnemen.”
“Ik maak animaties en video's om klanten en prospects te informeren.”
“Ik ben vooral naamsbekendheid aan het bouwen via sociale media.”
“Ik ben actiever op sociale media.” en “Ik ben ook actiever op Linkedin en Instagram.”
“Nieuwe diensten toegevoegd aan bestaande diensten.”
“Ik ben diverse trainingen aan het volgen zodat ik straks meer vaardigheden heb.”
“Ik bel actief klanten uit het verleden.”
“Ik gebruik alle manieren van acquisitie .”
“Ik besteed nu extra tijd aan nieuwe productontwikkeling.”
“Ik ben samenwerkingsverbanden aangegaan met andere ondernemers. Was altijd al het
plan maar is nu vanwege Corona in een stroomversnelling gekomen.”
“Het is belangrijk om contact te houden met je klanten.”
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3e poll vraag

De 3e poll vraag had de volgende uitslag (deze vraag volgde eigenlijk na de 2e breakoutsessie):
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Vraag 4- tips

In de chat konden de deelnemers elkaar een tip geven. Hieronder het resultaat:
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Vraag 5- afronding

En ter afronding vroegen wij de deelnemers waar ze mee aan de slag zouden gaan vandaag en / of
morgen. Dit waren de reacties:
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Tips doorgegeven via de Enquête

Na afloop van de online meeting werden de deelnemers doorgestuurd naar een digitale enquête. In
deze enquête stond ook een vraag over tips die de ondernemers nog wilde doorgeven aan elkaar.
Hieronder kort deze tips.











Vooral doorgaan en niet opgeven!
Voor wie wil een Kickstart van de week en Round-up eind van de week organiseren. Ik heb
dat met aantal ondernemers, het werkt versterkend en steunend.
Blijf contact zoeken! Ook met nieuwe mensen. Kan best in deze tijd. Niet direct verkopen
maar gewoon een praatje, interesse tonen, vertellen en luisteren.
Blijf in beweging met je bedrijf, probeer veel uit op een creatieve, innovatieve manier. Ben
vastberaden en zorg dat je meerwaarde kunt leveren
Blijf in beweging, letterlijk en figuurlijk. Veel ondernemers zijn verkrampt en zelfs in paniek.
Niet nodig. Overal zijn mogelijkheden. Maak een mindmap, kijk wat anderen doen en kijk
dan wat jij met jouw bedrijf kunt doen.
Check goed hoe je in beeld komt (beeld én geluid). Omdat het voor veel mensen onwennig
is, wordt daar niet door iedereen aandacht aan besteed. Er zijn ook mensen die je daarbij
kunnen helpen
Zorg voor je eigen goede zichtbaarheid op camera (belichting of met je gezicht richting een
raam). En bedenk hoe je je eigen merk het best in beeld kunt brengen.
Zoek jouw manier. En ga het doen. Het is niet erg als het mis loopt.

Eigen tips

Naast bovenstaande tips wil ik (Arne de Vos) nog een paar kleine tips toevoegen.






Op uitzending gemist staan 2 informerende afleveringen van “Stand van Nederland” met de
subtitel “Ondernemers in crisistijd”. In deze afleveringen spreken ondernemers openhartig
over hun situatie, waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze hebben bedacht. Zie
https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/POW_03815688
Een crisis biedt ook kansen. Bedrijven / organisaties en overheid investeren nog steeds geld
in noodzakelijke zaken zoals:
o Gezondheid van medewerkers (denk aan mondkapjes, hygiëne, veilige
werkplekken, goede informatie bieden, etc.)
o Genereren van inkomsten zelfs in deze moeilijke tijden (inwinnen advies, nieuwe
vaardigheden leren, aanpassen diensten en of producten, toevoegen diensten /
producten, andere verdienmodellen, etc.)
o Voldoen aan de nieuwe regels (wat mag wel en niet, oplossingen zodat aan eisen
kan worden voldaan)
Is er echt geen mogelijkheid om omzet te genereren? Is dit dan niet een goed moment om
te werken aan jouw droom? Maak alvast dat bedrijfsplan. Doe het benodigde onderzoek.
Bouw die nieuwe website.
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Kom je in aanmerking voor 1 van de steunmaatregelen?
RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs
en KVK: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
Kijk goed op Linkedin naar online netwerk initiatieven zoals die van OC070.
Bijvoorbeeld worden er wekelijks online meetings aangekondigd op de groep “Corona
Uitdaging”, zie https://www.linkedin.com/groups/13839190/.
Je kunt ook zoeken naar #onlinenetwerken:
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23onlinemeeting
Je kunt zelf een Zoom meeting organiseren. Zoom is gratis te gebruiken met zelfs 100
deelnemers. De gratis versie heeft wel een limiet van 40 minuten en dan stopt de sessie.

Ik hoop dat jij dankzij de online meeting en mogelijk dankzij dit document een paar bruikbare tips
hebt gekregen waarmee je aan de slag kunt? Ik wens jou veel succes bij het ondernemerschap in
deze uitzonderlijke en bijzondere periode.

Hopelijk tot ziens,

Arne de Vos (https://www.linkedin.com/in/arnedevos/)

LET OP: Speciale dank aan Karen van Dalsem voor verzorgen van de Adobe Connect Meeting
(https://dekkersenblik.nl/)
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