
Als ondernemers iets voor elkaar willen krijgen, 

houden ze van doorpakken. Samenwerken met 

andere ondernemers (door kennis te delen, van 

elkaar te leren en ideeën op te doen), vergroot 

de kansen op zakelijk succes. Bovendien: samen 

optrekken komt niet alleen hun eigen bedrijf ten 

goede, de hele regio profiteert daarvan.

Ook ondernemers in het Oostland (het

gebied rond Pijnacker-Nootdorp en Lansin-

gerland) weten dat samenwerken loont. Ze 

zijn aangesloten bij een ondernemersnet-

werk, of ontmoeten elkaar tijdens de jaarlijkse 

Oostlanddag. Maar lang niet iedereen in de regio is 

lid van een netwerkorganisatie. Bovendien mist het 

Oostland overkoepelende activiteiten, die de leden van 

de netwerkclubs en andere ondernemers met elkaar 

verbinden. DOT kan daarbij helpen.

WIJ ZIJN DOT

Bij DOT doen we niets liever dan mensen met elkaar 

verbinden. We zoeken daarbij altijd naar de juiste lijntjes 

(‘connecting the dots’), om ondernemers een stap ver-

der te helpen. DOT kan ervoor zorgen dat ondernemers 

en gemeenten in het Oostland elkaar vinden en zich 

met elkaar verbinden. In Delft en Rijswijk doen we dit al 

een aantal jaar 

met succes; het 

ondernemersplat-

form Delft.business 

floreert dankzij de 

verbindingen die 

we hebben gelegd 

tussen ondernemers, 

gemeente en onder-

wijsinstellingen. We 

maken dit zichtbaar 

in een rijk gevuld 

kwartaalmagazine 

en tijdens netwerkevenementen op inspirerende loca-

ties. In Rijswijk werken we nauw samen met onderne-

mers, gemeente en belangenvereniging BBR om ook 

daar een ondernemersplatform te realiseren en kennis 

met elkaar te delen.

Bouw mee aan 
Oostland.special

Als het aan ons  
  ligt, gaan we ook  
  in Oostland aan  
  de slag!
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POSITIEVE REACTIES 

Het idee voor de Oostland.special hebben we getoetst 

bij ondernemers, netwerkorganisaties en bij de 

gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.  

We kregen positieve reacties van onder meer VNO-

NCW, Rabobank en Ondernemend Lansingerland.

WORDT U EEN VAN DE DOTS?

Om van de Oostland.special een succes te maken, 

werken we graag samen met ondernemers, 

organisaties en gemeenten. We hebben vier tot zes 

‘dots’, ofwel partners, nodig die bereid zijn om zich aan 

de Oostland.special te verbinden. De samenwerking 

kan bijvoorbeeld bestaan uit het afnemen van één of 

meerdere verhalen in het magazine. Wanneer we de 

partners gevonden hebben, gaan we aan de slag met 

vier edities: twee keer in 2023 en twee keer in 2024 

(publicatie in maart en september). 

WILT U HIEROVER MET ONS VERDER PRATEN?

U kunt contact opnemen met Dennis Wiegman  

of Simone Roodenberg via:

DOTbusiness

Crommelinplein 1

2627 BM Delft

tel: 015-790 00 60

e-mail: info@dot-business.nl

OOSTLAND.SPECIAL IN HET KORT:

• verschijnt 4x als special bij het kwartaalmagazine 

Delft.business (in 2023 en 2024 in maart en 

september)

• lancering van de magazines op inspirerende 

netwerklocaties

• aanvullende offline evenementen om ondernemers 

(uit de regio) met elkaar te verbinden

• oplage 6.500 exemplaren

• voor ondernemers en organisaties uit Pijnacker-

Nootdorp, Lansingerland en Delft en omgeving

• gratis verspreiding onder bedrijven en tijdens 

evenementen
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RESULTATEN

De oprichters van DOTbusiness  
Nannettte, Dennis en Sabine


