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‘Alleen samen
 krijgen we corona 

onder controle’ 



Delftse initiatieven: dichterbij ondanks afstand

De huidige situatie heeft ons aan het werk 
gezet om te zoeken naar oplossingen. 
Creatief en empathisch. Het is een 
lastige tijd waarin er allerlei behulpzame 
initiatieven ontstaan. Elkaar helpen, elkaar 
wegwijs maken, elkaar stimuleren... Dat is 
Delfts ondernemen in een notendop. Tijd 
om een tweetal van deze initiatieven voor 
het voetlicht te brengen.

#SupportDelft
In deze tijden ontstaan er natuurlijk mooie maar 
ook creatieve initiatieven van ondernemers 
om de coronacrisis te overleven. Het initiatief 
#supportdelft is zo’n creatief idee. Neem een 
kijkje in de diverse categorieën en doe een 
mooie, leuke of lekkere aankoop. Zo steun je 
Delftse ondernemers. Het aanmelden van een 
onderneming is gratis en kan je doen via deze 
link. 

“In tijden van corona moeten ondernemers extra 
creatief ondernemen en jij kan daarbij helpen 
door alternatieven te steunen.”

www.supportdelft.nl

Support voor onDernemerS
Initiatiefnemers, Sandra Jongeneelen, Nannette 
Verschoor en Richard Jongeneelen, helpen 
ondernemers met een toegankelijk platform 
waar ze vragen en antwoorden vinden die hen 
helpen in deze lastige tijd. “De ondernemers 
die wij helpen hebben een mooi klein MKB-
bedrijf en worden - door het acuut stilleggen 
van de economie - zwaar getroffen. Omdat ze 
specifieke kennis niet in huis hebben of omdat 
zij onvoldoende netwerk hebben om hulp in te 
schakelen”, zegt Sandra Jongeneelen. 

De toegang tot alle handige tools en de 
specialistische kennis van deelnemende 
ondernemers, wordt gratis beschikbaar gesteld. 
Ondernemers die hun hulp (gratis!) hiervoor 
beschikbaar stellen, nodigen we uit om het 
aanmeldformulier in te vullen. Geef op het 
formulier aan op welke manier je een bijdrage 
aan dit platform kan leveren. Naast actuele 
informatie biedt dit platform ook mogelijkheden 
om sneller kennis op te doen op het vlak van 
financiële zaken, HR, facilitair, onder meer via 
verschillende leerzame webinars.

www.supportvoorondernemers.nl

https://www.supportdelft.nl/plaats-een-vermelding/
https://www.supportdelft.nl/plaats-een-vermelding/
http://www.supportdelft.nl
http://www.supportvoorondernemers.nl


Allereerst hoop ik dat jij en je naaste 
gezond zijn. Het is mooi om te zien dat 
Delftse TU Studenten een bijdragen 
leveren aan de landelijke gezondheid. 
Deze week waren zij groot in het 
nieuws, omdat ze met Nederlandse 
materialen een beademingsapparaat 
kunnen maken. Dat maakt de Delftenaar 
trots, maar tegelijkertijd hopen wij dat 
niemand van ons gebruik hoeft te maken 
van een dergelijk apparaat.

Helaas moeten een hoop ondernemers 
spreekwoordelijk toch aan het zuurstof 
door het uitblijven van transacties. Acute 
maatregelen zijn nodig om ook in binnenstad 
Delft gebruik te kunnen maken van landelijke 
regelingen. Ondernemers moeten ruimte 
krijgen in lokale lasten, huur, voorraad en 
andere betalingsverplichtingen. En zelfs dan: 
het is de vraag of iedereen de crisis het hoofd 
kan bieden. Het Delftse ondernemersklimaat 
krijgt een flinke klap. En dat is er één die we ook 
komende maanden en jaren blijven voelen. 

Wat zal dit voor de Delftse binnenstad 
betekenen? Hoe gaat het centrum eruitzien 
in de 1,5 meter samenleving? Gaan wij meer 
leegstand krijgen? Wij willen er liever niet over 
nadenken. Maar we moeten wel. De realiteit 
is dat wij vanuit BOB álle partijen moeten 
bewegen om ondanks de crisis een zo optimaal 
mogelijk ondernemersklimaat te creëren, 
waarin jij onderneemt.

Vanuit BOB hebben we er daarom voor gekozen 
om volop in te zetten op samenwerking met 
andere ondernemerspartijen. Immers, hoe meer 
ondernemersorganisaties in Delft ‘hetzelfde’ 
willen, hoe meer impact we samen met de 
gemeente maken. BOB maakt afspraken 
met KHN, MKB-Delft, VNO NCW Delft, 
Ondernemersfonds werkgroep Stadsbreed, 
Platform Toerisme Delft, SCMD en gebruikt 
daarbij ook INretail kennis. Samen zijn wij 
wekelijks intensief in gesprek met wethouder 
Bas Vollebregt alsook een stevige delegatie 
ambtenaren. 

Ik ben blij met deze korte lijnen en bereid me 
voor op de komende periode.

BOB is in de volle overtuiging dat dit de 
enige manier is om een serieus antwoord te 
formuleren vanuit het Delftse Bedrijfsleven 
op de coronacrisis. Vanuit BOB is het 
ondernemersklimaat binnenstad Delft 
vertrekpunt.
 
Laat de creativiteit van onze studenten een 
inspirerend voorbeeld zijn. Mocht je vragen 
hebben, laat het ons dan weten via info@
bobdelft.nl. 

Namens het dagelijks bestuur van BOB en 
mede namens Jarl Broekhuizen (Seven Hills/
penningmeester) en Ferry van Winden (Stads-
koffyhuis/secretaris),

David
Voorzitter BOB

BOB zet in op samenwerking met Delfts bedrijfsleven



Vraag en Aanbod op Chainels

Voorzitter SCMD over Jaarplan en Corona

Juist nu de maatregelen en effecten met betrekking tot tot het coronavirus ook op 
lange termijn impact gaan hebben, is het goed om elkaar als ondernemers te blijven 
vinden.Daarom is er nu op de Chainels community Delft Stadsbreed een nieuwe 
Vraag en Aanbod mogelijkheid. Op deze digitale B2B-marktplaats ontmoeten vraag 
en aanbod van alle Delftse ondernemers in crisistijd elkaar. Zo kunnen we elkaar snel 
en daadkrachtig ondersteunen. 

voorbeelDen
- Medisan Delft heeft nog voldoende alcoholgel en nitrile handschoenen: info@medisan.nl
- Van Loenen Horlogerie biedt zijn kunde aan voor productreparatie: info@vanloenen.com
- Printplezier werkt met fietskoeriers die producten thuis kunnen bezorgen: harmen@printplezier.nl
- Jumbo Delft Buitenhof biedt aan om artikelen waar collega-ondernemers mee blijven zitten - denk 
aan bederfelijk waar - te verkopen: jeroen.debruin@jumbo.com

Elk jaar doet SCMD een uitvraag via Delft op Zondag en Chainels. Met die input wordt 
een jaarplan gemaakt dat wordt vastgesteld door het algemeen bestuur waarin de 
binnenstad is vertegenwoordigd. Het jaarplan is de basis voor de begroting waarbij met 
Groen, Oranje en Rood wordt gewerkt. Groen, voor welke onderdelen de financiering voor 
het komende jaar al gevonden is. Oranje, waar we nog meters moeten maken. Rood, wat 
zonder aanzienlijke extra financiering zeker niet haalbaar is.

nieuw DenkkaDer
Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen van de crisis voor de binnenstad ons dwingen tot een nieuw 
kader. Het dwingt ons in het hoofd juist verder te denken dan 1,5 meter om ons heen. Tot nadenken 
over zaken die eerst buiten ons denkkader lagen. Maar ook om praktisch te blijven: wat kan er wel 
en welke rol vervullen we in het herstelplan, zoals de gemeente nu opstelt. De onzekerheid die we 
ervaren is moeilijk. Hoe lang duurt deze situatie zoals hij nu is? En hoe staan we ervoor als we een 
‘nieuw normaal’ bereiken?

SCMD blijft actief bezig met projecten van ons jaarplan zoals ‘Focus op de Regio’, ‘de Rode Loper’ 
en ‘Verbetering aanloopstegen’. Dit om niet op achterstand te komen als onze binnenstad straks 
weer tot leven komt. Daarom is er besloten om het jaarplan 2020 te laten zoals het is, maar wel 
een pauze in te lassen. In die tijd steunen we ondernemers en onze stakeholders met informatie, 
houden we het gesprek gaande, werken we samen (‘opbouw’ als focus) en houden we een vinger 
aan de pols betreffende de projecten. Een luisterend oor en sparringpartner voor hen die in deze 
tijden bij ons aankloppen. Met flexibiliteit spelen we in op de situatie. In de spiegel kijkend als 
SCMD, zien we nu een faciliterende en adviserende rol. Samen met alle stakeholders slepen we 
Delft er doorheen. Dus laat de lokale ondernemer bijvoorbeeld een borrelpakket bij collega’s en 
bezorgen en geniet ervan tijdens de online borrel. Maak een serieus 1,5 m protocol en vergeet niet 
te genieten van het mooie weer in eigen tuin of op eigen balkon!
 
Peter Ruysch (Voorzitter SCMD)



Woordje van Sandra Kooiman
Buy local, be loyal... Ik werk al een 
aantal weken thuis en houd mij zo goed 
mogelijk aan #socialdistancing met als 
gemeenschappelijk doel #flattenthecurve. 
Ook het ‘buy local’ principe is in mijn buurt 
doorgedrongen. Samen met buren steunen 
we de lokale horeca ondernemers door 
regelmatig gezamenlijk eten te bestellen, 
ik sta elke zaterdagochtend minimaal een 
half uur in de rij voor brood wat lokaal 
wordt gemaakt en tijdelijk in een leeg 
winkelpand wordt verkocht. En de gin voor 
de tonic (de kinine in de tonic zou zomaar 
eens Corona op afstand kunnen houden, 
zo houden we ons voor) is afkomstig van 
de lokale slijterij. Waar komt dat toch 
opeens vandaan? En biedt dit kansen voor 
ondernemers?

Lidewij Edelkoort, trendwatcher, spreekt van 
‘consumptiequarantaine’; we zien opeens weer 
de waarde van simpelere dingen. Het ‘meer, 
meer, meer’ zal naar verwachting even minder 
belangrijk zijn. Bovendien zou het volgens 
haar goed kunnen gebeuren dat we uit deze 
crisis komen als bewustere mensen. Met 
herwaardering voor het plaatselijke. 

Vastzitten in de eigen woonplaats kan 
volgens haar een revival betekenen van kleine 
ambachten en respect voor lokaal gemaakte 
goederen. Kortom, lokaal shoppen zou best eens 
een langere termijn trend kunnen zijn.
 
Waarom we nu graag lokaal shoppen heeft 
naast gemak ook te maken met het sympathieke 
karakter, de sociale meerwaarde. En dat 
is nu juist waar de kans zit. Die gunfactor 
ontwikkelt zich al snel in loyaliteit. Loyaliteit 
is volgens onderzoekers ‘tevredenheid die 
frequent en cumulatief voorkomt’. Werken aan 
verbondenheid of betrokkenheid bij een merk, 
dienst of winkel betekent dus werken aan een 
betrouwbare, duurzame inkomstenbron. 
 
Dit zijn zware tijden voor jullie ondernemers en 
het is makkelijk praten vanuit mijn thuiswerk 
situatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat Delft 
bol staat van creatieve geesten die manieren 
vinden om hier doorheen te komen. Het platform 
SupportDelft is er zo één, gericht op lokaal 
shoppen. Ik hoop dat het zorgt voor veel trouwe 
klanten, voor nu en na Corona!

Kijk voor meer informatie op de website van de 
SCMD.

COLOFON
Dit is een online nieuwsbrief voor de 
ondernemers in de Delftse binnenstad.
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