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De Broedstoof volop in de belangstelling
Vrijdag 14 maart bracht Commissaris van de Koning John Jorritsma een bezoek aan De Broedstoof
in Heerenveen. Tal van sociaal-economische onderwerpen passeerden de revue tijdens gesprekken
met burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van Hart van Heerenveen en De
Broedstoof.
De Commissaris gaf na zijn bezoek aan onder de indruk te zijn van het enthousiasme dat hij bij
iedereen tegenkwam. “Dat werkt zo aanstekelijk, het geeft me als het ware nieuwe batterijen in de
rug.” Hij prees de ontwikkelkracht die hij ervoer bij de ondernemers in De Broedstoof en bij de
mensen van Hart van Heerenveen. Het maken van verbindingen waarin ondernemers de
samenleving helpen met verschillende vormen van dienstverlening, ziet hij als ‘mienskip avant la
lettre’. De overheid heeft daarbij in zijn ogen een faciliterende rol en zorgt er op die manier voor dat
alles gaat bruisen.
De activiteiten van De Broedstoof op het gebied van het stimuleren van (startend) ondernemerschap
zijn in volle gang. Het programma van workshops en seminars loopt goed. Zo is er o.a. een
bijeenkomst geweest over crowdfunding. En een presentatie over het Broodfonds, een ingenieuze en
betaalbare opzet voor een vangnet bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zelfstandig ondernemers.
De volgende workshop, Succesvol ondernemen, vindt plaats op dinsdagavond 25 maart. Benno
Rijpkema is adviseur, trainer en coach en schrijver van het boek Succesvol ondernemen. Hij geeft
ondernemers handvatten voor acties die meteen het verschil maken tussen middelmatigheid en
succes. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.broedstoof.nl.
Deelname is gratis en de aanwezigen krijgen van De Broedstoof het boek succesvol ondernemen
aangeboden.
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burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, vertegenwoordigers van De Broedstoof
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