
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
 
Ruilen en matchen op ‘Doe het niet zelf dag’  
 
Hoe kom ik aan klanten? Waar ontmoet ik collega-ond ernemers? Met wie wil ik 
samenwerken? Na een doorsnee netwerkbijeenkomst wee t men dat nog niet. Vrijdag 1 
juli jl. hadden ondernemers een andere insteek op d e ‘Doe het niet zelf dag’ in Creatief 
Station Santbergen te Hilversum; met een ruilmarkt van vraag en aanbod.  
 
 
Zzp’ers in het Gooi 
“Het aantal zzp’ers blijft groeien, ook opvallend sterk in de creatieve sector, en de gemeente 
ondersteunt graag netwerkevenementen als deze”, opende Wethouder Jan Rensen (PvdA) 
de bijeenkomst. “Als een van de 1700 ondernemers in de regio zullen jullie elkaar nodig 
hebben, dus help elkaar, vul elkaar aan en maak een match. “  
 
Ruilmarkt  
Hoezo anders netwerken? Deelnemers melden zich (gratis!) aan via CCAA (Creative Cities 
Amsterdam Area) en beantwoorden twee vragen; hoe kunnen mensen mij helpen en wat kan 
ik voor een ander doen? Met een eigen profiel op www.ccaa.nl kunnen zij elkaars vraag en 
aanbod lezen. “Door het ruilen van diensten ter plekke lossen ondernemers elkaars vragen 
op en kunnen zij ook laten zien dat zij kennis van zaken hebben”, licht Arnoud van den 
Heuvel (‘Doe het niet zelf’) toe. Door deze korte samenwerking tijdens de bijeenkomsten is 
het voor iedereen duidelijk wat ze aan hun match hebben.  
 
Netwerken door te werken  
De 40 deelnemers in Hilversum waren afgelopen donderdag inderdaad aan het werk. Bij een 
‘profielenmuur’ zocht men naar een match. Aan beschikbare laptops bekeek men elkaars 
werk. De organisatoren zorgden ervoor dat de juiste mensen met elkaar in gesprek kwamen 
om diensten te ruilen, zoals een logo tegen een coachingsessie en een website tegen een 
brochuretekst. Na een dag van helpen en samenwerken gingen de ondernemers naar huis 
met nieuwe contacten voor zakelijke acties en afspraken. Tot slot was het genieten van 
culinaire verrassingen als Barba Papa Massacre en Curry Kermits. 
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