Reglement
Ondernemerstafels, Ontwikkeling & Intervisie
1. Elke ondernemerstafel bestaat uit zes tot acht deelnemers.
2. De ondernemerstafel komt periodiek bijeen in een periode van 1 à 1,5 jaar.
3. Tafelleden zijn beurtelings gastvrouw voor de groep. Dat betekent dat de
ontvangende deelnemer voorziet in een vergaderlocatie (op het bedrijf, thuis of
elders) en een door haar gekozen thema inleidt.
4. De gastvrouw geeft een presentatie over de kansen en bedreigingen, sterkten
en zwakten van het eigen bedrijf. Daarna worden over specifieke elementen
met de andere tafelleden ervaringen uitgewisseld.
5. Als ieder bedrijf aan de beurt is geweest, houdt de tafel in principe op te
bestaan. Uiteraard kan worden gekozen voor voortzetting van de tafel, of
oprichting van een nieuwe tafel met andere leden.
6. Alle gedeelde informatie is strikt vertrouwelijk. De leden van de
ondernemerstafel zeggen toe de informatie binnenskamers te houden en
geheimhouding te betrachten.
7. Bij samenstelling van de ondernemerstafels wordt rekening gehouden met
ervaring, leeftijdsopbouw, geografische afstand en spreiding over sectoren.
Concurrenten niet zitten niet aan één tafel.
8. De tafel is zelfsturend en bepaalt zelf wie uit het gezelschap de voorzittersrol
vervult, wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden, wat de thema's zijn en of een
externe spreker gewenst is. Er kan ook gekozen worden voor roulerend
voorzitterschap (bijv. gastvrouw). Tijdens de tafelbijeenkomst is de voorzitter
gespreksleider en zorgt zij ervoor dat ieder lid voldoende aan bod komt.
9. Om de voortgang goed te bewaken is er per tafel is er een vast aanspreekpunt
voor VNO-NCW West (Hoe verlopen de bijeenkomsten? Hoe is de
samenstelling? Vallen er deelnemers af of zijn nieuwe gewenst?). Deze persoon
zou ook de voorzitter van de tafel kunnen zijn.
10. Aanwezigheid bij de bijeenkomsten is een voorwaarde voor succes. Tafelleden
zeggen toe minimaal 75% van de bijeenkomsten bij te wonen. Bij gebrek aan
participatie vraagt de voorzitter het lid om zich terug te trekken. Desgewenst
kan een ander vrouwelijk lid van VNO-NCW West door de tafel worden
gevraagd om de vrije zetel te vervullen.
11. Onderling zaken doen is absoluut geen doel, maar is evenmin uitgesloten.
Deelnemers beseffen dat zaken doen met tafelgenoten het functioneren van de
tafel kan beïnvloeden, en zullen zich tot het uiterste inspannen om eventuele
zakelijke afspraken correct af te wikkelen.
12. Tussentijds en tegen het eind van het proces wordt het functioneren van de
tafels geëvalueerd in nauwe samenwerking met de voorzitter van de
ondernemerstafel.

