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Op 18 juni was het zover: in aanwezigheid van ruim 
tweehonderd ondernemers, vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties en wethouders en ambtenaren 
opende Ter Zake Het Ondernemershuis haar deuren. 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid verrichtte de openingshandeling en 
prees de verbinding tussen ondernemers en werkge-
legenheid in Ter Zake; het Werkplein is immers maar 
een deur verder. Het ondernemershuis moet dé plek 
worden waar ondernemers terecht kunnen om infor-
matie te halen, elkaar te ontmoeten en zaken te doen. 
Wat is de stand van zaken drie maanden na de ope-
ning?

Een gewone maandagochtend aan Markt 3. In het omliggen-
de winkelgebied is het uitgestorven, maar binnen in Ter Zake 
gebeurt van alles. Accountmanagers van het Werkgeversser-
vicepunt ontvangen hun relaties, ondernemers lopen binnen 
voor onder meer het cybercrime-spreekuur van Wouter Pa-
rent. Jo Weerts, voorzitter van de Programmaraad, bespreekt 
met Team Ter Zake het workshopprogramma voor september. 
Af en toe opgeschrikt door het korte gesis van het koffieap- Lees verder op pagina 2

Centraal in Ter Zake staat: kennis delen. Van Kampen: “Je 
kunt hier alle vragen stellen. De accountmanagers van WGSP 
en Economische zaken werken hier en zijn dus vaak direct 
beschikbaar om je verder te helpen. Ook ondernemers zijn en-
thousiast en bereid om hun kennis en kunde te delen. Je ziet 
dat aan de spreekuren die we nu al hebben, onder meer van 
notarissen, advocaten en accountants. Verder gaat bijvoor-
beeld de Belastingdienst informatiebijeenkomsten organise-
ren en zitten mensen van het Regionaal Bureau Zelfstandigen 
hier twee keer per week om ondernemers te helpen. En als we 
het antwoord op een vraag niet meteen weten, verwijzen we 
door naar de juiste persoon. Je weet zeker dat je nooit voor 
niks naar Ter Zake Het Ondernemershuis komt.”

paraat. Want ja, voor goeie koffie met echte melk moet je wat 
over hebben... “We ontwikkelen Ter Zake in de praktijk,” zegt 
programmacoördinator Robin van Kampen. “Je kunt van te-
voren alles helemaal uitdenken, maar pas als je het echt doet, 
weet je of het werkt. We springen in het diepe, verbeteren wat 
minder loopt en bouwen de goede dingen uit.”

Foto: Nico Alsemgeest



Uitnodigend
Robin van Kampen is naast programmacoördinator in Ter 
Zake ook starterscoördinator bij de Kamer van Koophandel. 
“Het grote voordeel is dat ik starters kan uitnodigen in het on-
dernemershuis. Zo ontmoeten ze ook andere ondernemers 
en komen ze meteen in een netwerk terecht.” Ter Zake is zo 
steeds meer een ontmoetingsplek. “Ook collega’s van de ge-
meente nodig ik hier uit voor overleg,” zegt Jop Schmeitz, 
manager WGSP. “We zijn trots op Ter Zake en willen dat ie-
dereen hier langskomt, ondernemers en ambtenaren. Zo krijgt 
de publiek-private samenwerking waaraan we in de Sociaal 
Economische Agenda al jaren succesvol werken nog beter 
vorm. Daarom kunnen ondernemers de ruimtes in Ter Zake 
ook gratis gebruiken voor activiteiten die ten goede komen 
aan het ondernemersklimaat en vrij toegankelijk zijn voor on-
dernemers uit de regio.”

Exploitatie
De publiek-private samenwerking is ook de basis voor de ex-
ploitatie van Ter Zake. Schmeitz: “Natuurlijk is Ter Zake opge-
zet met een solide basis vanuit de gemeente voor een aantal 
jaren. Maar we willen wel samenwerken met ondernemers, 
dan kun je denken aan adverteren op de schermen hier of 
ruimtes verhuren voor meer commerciële activiteiten. Het be-

langrijkste blijft: samen werken aan een economisch gezond 
Zoetermeer. Als je nieuw personeel aanneemt via het WGSP, 
draag je op een indirecte manier fors bij aan het succes van 
Ter Zake.”

Van alles te doen
In Ter Zake Het Ondernemershuis kun je altijd binnenlopen voor 
een kopje koffie, een ontmoeting met andere ondernemers of 
om de tijd tussen twee afspraken efficiënt te overbruggen - er 
is gratis wifi. Maar er gebeurt nog veel meer, vertelt Van Kam-

Volop initiatieven in Ter Zake (vervolg van pag. 1)

Foto’s: Fotoflex
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Kijk voor de activiteiten op www.tzho.nl/agenda 
of loop binnen aan Markt 3!

“Je komt nooit voor niks naar Ter Zake Het Ondernemershuis”

pen. “De Programmaraad, bestaande uit ondernemers uit de 
regio, enthousiasmeert mensen om hier activiteiten te organi-
seren. Daarbij kijken we naar de doelgroep: een bijeenkomst 
voor detailhandel is natuurlijk na winkelsluitingstijd. Minstens 
twee keer in de week is er iets te doen: van netwerkborrels tot 
workshops waarin collega-ondernemers je bijpraten over een 
thema. Die activiteiten zijn nadrukkelijk bedoeld voor onderne-
mers uit de wijde omgeving, niet voor niets zijn naast de Raad 
voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) ook Ondernemend 
3B en OndernemersVereniging Pijnacker-Nootdorp betrok-
ken. Ter Zake Het Ondernemershuis moet mensen uit de hele 
regio bij elkaar brengen.”

Voor en door ondernemers
Daar gelooft Wouter Parent van WeSecureIT in ieder geval in. 
Als een van de pioniers houdt hij sinds juli eens in de twee we-
ken ‘cybercrime spreekuur’. “Ter Zake is goed opgezet, zeker 
in vergelijking met andere ondernemershuizen. Het is open, 
nodigt uit om binnen te komen en elkaar te ontmoeten. Ik grijp 
hier graag de gelegenheid aan om andere ondernemers be-
wust te maken van de gevaren van cybercrime, bijvoorbeeld 
gehackt worden. Veel mensen denken alleen aan hun eigen 
schade, het herinstalleren van de computer bijvoorbeeld. 
Maar wat gebeurt er als je prototype in handen komt van een 

concurrent of vertrouwelijke gegevens van jouw klanten op 
straat liggen? Die schade is niet te overzien en de kans dat 
je gehackt wordt, is veel reëler dan je denkt.” Parent ontmoet 
graag andere ondernemers in Ter Zake. “Kom gewoon hier dat 
bakkie koffie drinken! Er is snel internet, goeie koffie en gezel-
lige mensen, waar wacht je nog op?!”

Foto: Nico Alsemgeest



van harte welkom om binnen te lopen in Ter Zake Het Onder-
nemershuis om deze te delen met SEA-programmamanager 
Kevin de Kok.

De SEA-blik van de wethouders

”De manier waarop Actavis zich inzet om 
personeel van werk naar werk te krijgen. De 
vestiging Zoetermeer moet sluiten doordat het 
moederbedrijf de Europese tak wil stroomlij-
nen. Actavis ontwikkelt nu een sociaal plan 

waarin het probeert actief bij te dragen aan het vinden 
van nieuwe banen voor haar medewerkers, onder an-
dere samen met het WGSP.”

“Ik vind het mooi om te zien hoe de twee grote 
bakkers van Zoetermeer, Jongerius en Am-
merlaan, opereren. Ze beconcurreren elkaar 
op economisch gebied, en zijn beiden actief 
in maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Als ze elkaar dáár ook gaan beconcurreren kunnen er 
prachtige dingen voor Zoetermeer gebeuren...”

Mijn SEA-speerpunt voor de komende maanden?

Mijn oproep aan ondernemers?

Edo Haan, Werk en InkomenBé Emmens, Economische Zaken

‘Het neerzetten van weer een succesvolle 
editie van De Kracht van de Ondernemer, 
samen met Rabobank Vlietstreek-Zoe-
termeer en buurgemeente Leidschendam 
Voorburg. We kijken dit jaar naar de kansen 

in het Topsectorenbeleid, zeer actueel in een innova-
tieve gemeente als Zoetermeer.’ (zie pagina 7)

‘Ondernemers dringen erop aan dat we als 
gemeente opdrachten binnen Zoetermeer 
gunnen. Dat doen we graag, maar zorg dat 
we je kennen! Hou de aanbestedingskalen-
der in de gaten en kom naar Meet &Greets. 

En: als je zelf een opdracht hebt, kies dan ook eens een 
Zoetermeerse ondernemer!’

 ‘Ervoor zorgen dat jong én oud mee kunnen 
doen op de arbeidsmarkt. Voor jongeren is dat 
onder meer het verbeteren van de aansluiting 
van onderwijs en arbeidsmarkt, waarvoor we 
nu met scholen en bedrijfsleven concrete stap-

pen zetten. En ik vind het geweldig dat het Zoetermeerse 
bedrijfsleven zich inzet om ouderen op de arbeidsmarkt 
te helpen, de gemeente ondersteunt waar mogelijk.’ (zie 
pagina 5 en 6)

‘Kom naar Ter Zake Het Ondernemershuis! 
Laat je verrassen door de open sfeer en de 
uitgebreide dienstverlening. Het is echt een 
ontmoetingsplaats en een vraagbaak voor on-
dernemers, de accountmanagers van EZ en 

WGSP zitten er bijvoorbeeld ook. Er gebeurt van alles!’

Zoetermeers bedrijf dat ik wil tippen?

vraag 1

vraag 2

vraag 3
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Geef uw mening over de SEA-nieuwsbrief!

Waarover wilt u lezen in de SEA-nieuwsbrief? En 
hoe wilt u de nieuwsbrief ontvangen, digitaal of op 

papier? Dat willen wij graag weten! Zo kunnen we de 
informatievoorziening optimaal afstemmen op uw wensen. 

Wij vragen u daarom mee te doen aan onze lezersenquête. Ga 
hiervoor naar: 

www.tzho.nl/onderzoek
De enquête bestaat uit 11 vragen over verschijningsvorm, fre-
quentie en inhoud die binnen vijf minuten te beantwoorden 
zijn. Daarnaast is er ruimte om opmerkingen te maken en sug-
gesties te doen. De resultaten van de enquête delen we eind 
dit jaar op de SEA-website (www.zoetermeer.nl/sea). Met uw 
feedback gaan wij met ingang van 2014 de nieuwsbrief aan-
passen. Dan pakken we ook de vormgeving verder aan. Vorm-
gevers uit Zoetermeer en omgeving die ideeën hebben, zijn 

Doe mee, want alleen zo kunnen we de 
nieuwsbrief aanpassen aan uw wensen!

Lezersonderzoek
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Expertmeeting 
na bezoek 
staatssecretaris 
Jetta Klijnsma

Hoe tillen we de regionale arbeidsmarktaanpak naar 
een hoger niveau en welke concrete ideeën zijn er? Die 
vragen stonden centraal tijdens een expertmeeting met 
onder andere wethouders en ondernemers. In brain-
stormsessies droegen zij regionale oplossingen aan 
voor jeugdwerkloosheid, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de inzet van oudere werknemers.

Het regionale arbeidsmarktconvenant is de basis voor een 
eenduidige dienstverlening voor werkgevers. Wethouder Edo 
Haan: “Regionaal zetten we in op vier sectoren: zorg, han-
del, tuinbouw en horeca. Het MKB bedienen we vooral lo-
kaal.” Voor de start van de bijeenkomst gaf staatssecretaris 
Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
boodschap mee. “Het is goed om bij te praten waar nu écht 
behoefte aan is in de arbeidsmarktaanpak. We moeten ons 
samen inzetten om iedereen mee te laten doen, ook in het 
kader van de Participatiewet. Ik ben heel benieuwd naar de 
lumineuze ideeën uit de regio Haaglanden.” 

Jong en oud
Tijdens de expertmeeting werd duidelijk dat maatwerk on-
misbaar is in de regionale arbeidsmarktaanpak. Verschillende 
sectoren hebben andere oplossingen voor problemen. “Ik 
maak me zorgen om de ouderen,” zegt Edo Haan. “Zij komen 
minder makkelijk aan de slag. Gelukkig meldde staatssecreta-
ris Klijnsma dat er extra budget komt om ouderen te helpen.” 
In alle sectoren werd de combinatie tussen jongeren en oude-
ren gelegd. Oudere werknemers kunnen jongeren begeleiden 
op de werkvloer. Maar ouderen moeten ook open staan voor 
omscholen. “Werk voor het leven is er niet meer, werken en 
leren heeft de toekomst.”

Kansen zien en grijpen
Ondernemers zoeken gemotiveerde medewerkers, met liefde 
voor het vak. Veel werknemers, met name jongeren, voldoen 
niet aan de verwachtingen wat vaardigheden en houding be-
treft. In de tuinbouwsector bijvoorbeeld. “Het is niet zo dat 
een mbo’er direct recht heeft op werk op mbo-niveau,” stelde 
een van de werkgevers. “Je moet een baan accepteren, je be-
wijzen en zélf kansen grijpen! Als jongeren niet gemotiveerd 
zijn om te beginnen met tomaten plukken, komen ze ook niet 

terecht op een andere plek.” De deelnemers zien een rol voor 
opvoeders, scholen én zichzelf om jongeren bij te brengen wat 
er van hen wordt verwacht.

Flexibel en persoonlijk contact
De werkgevers wensen flexibiliteit in de regelgeving. De sector 
tuinbouw heeft een idee voor een ‘nulurenuitkering’ in plaats 
van het nulurencontract. Je werkt wat je kan, en per keer wordt 
gekeken hoeveel uur je nog in de uitkering zit. Werkgevers zijn 
bereid kansen te bieden als er flexibele terugvalvoorzieningen 
zijn. Verder werd duidelijk dat persoonlijk contact en mond-
tot-mondreclame doorslaggevend zijn voor het arbeidsmarkt-
beleid. Een ondernemer: “Haal je iemand met afstand tot de 
arbeidsmarkt in je bedrijf, dan gebeurt er iets positiefs. Colle-
ga’s nemen het mentorschap als vanzelf over, de cultuur wordt 
minder hard.” Remco Herfst, directeur van RPA Haaglanden: 
“Ik heb zo veel goede ideeën gehoord. Wat mij betreft gaan we 
door met op deze manier oplossingen bedenken en mensen 
aan elkaar koppelen.”

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De Expertmeeting vond plaats op 18 juni 2013 op initiatief 
van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglan-
den/Zuid-Holland Centraal in Zoetermeer. Een compleet 
verslag is te lezen op www.zoetermeer.nl/sea. Later dit 
jaar komt er een regionale arbeidsmarktwebsite waarop 
informatie uit alle RPA-gemeenten is te vinden.

Nieuwe regionale aanpak arbeidsmarkt besproken

Foto’s: Peter van Oosterhout



Ton van Zeijl (de Gele Taxi), Nicole de Laender (Hotzzpot) en 
Peter van Oppen (MVOZ) bruisen van enthousiasme als ze 
vertellen over het programma van 24 september. “Het unieke 
van het Pecha Kucha-concept is dat de presentaties kort en 
creatief zijn,” vertelt Van Zeijl. “Elke spreker mag maximaal 20 
dia’s presenteren, met maximaal 20 seconden spreektijd per 
dia. We hebben veertien presentaties met verschillende in-
valshoeken, zoals opleiding, successtories, hoe ga je om met 
schulden, innovatie. Je doet op een avond dus enorm veel 
kennis en inspiratie op!”

Samenwerking
Verschillende netwerkorganisaties in Zoetermeer bleken het 
idee te hebben een bijeenkomst te houden rondom maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Besloten werd de 
krachten te bundelen en te kiezen voor het Pecha Kucha-
concept dat de Gele Taxi al langer organiseert. Thema: de 
veranderende arbeidsmarkt, en specifiek de positie van de 
oudere werkzoekende. Van Oppen: “Veel ondernemers den-
ken al langer na hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame 
arbeidsmarkt. Op deze avond willen we hen concrete hand-
vatten geven en tegelijk werkzoekenden laten zien hoe ze de 
kansen die er zijn kunnen grijpen. Aanwezig zijn bij de Pecha 

Kucha is al de eerste kans: tijdens de gezamenlijke maaltijd 
vooraf en de netwerkborrel achteraf komen werkzoekenden 
en ondernemers in contact met elkaar!”

Ontwikkelen
Dat er in de 3D-printing flinke werkgelegenheid aankomt, wat 
je moet doen als je werkloos wordt, of hoe je over je mid-
dagDIP heen komt: het komt allemaal aan de orde tijdens de 
Pecha Kucha. “Het belangrijkste is dat je je blijft ontwikke-
len als werkzoekende,” vindt De Laender. “Blijf in beweging, 
wees zichtbaar, laat je eventueel scholen. Zoals het initiatief 
‘Arbeidsfit door adoptie’. In sommige sectoren veroudert je 
kennis snel als je niet actief blijft. Oudere werkzoekenden heb-
ben nu zelf een ‘adoptie’ bedacht door een bedrijf waar ze met 
behoud van uitkering hun kennis op peil kunnen houden. En 
dat mes snijdt aan twee kanten, want bedrijven laten vaak veel 
kennis en denkkracht van oudere werknemers liggen.”

Voor iedereen
De Pecha Kucha-night biedt iedereen inspiratie, benadrukken 
de drie organisatoren. Ook bedrijven die geen vacatures heb-
ben of mensen die nu nog een baan hebben. Ook ZZP’ers, 
die steeds lastiger aan werk komen, zijn welkom. Van Oppen: 
“Ondernemers kunnen kennismaken met innovatieve concep-
ten die zij in hun bedrijf wellicht kunnen toepassen. En zich la-
ten verrassen door wat oudere werkzoekenden te bieden heb-
ben.” De Pecha Kucha-night van 24 september is de eerste 
van twee. De Laender: “Deze avond krijgen mensen inspiratie 
en concrete informatie. Die kunnen ze inzetten om op 26 no-
vember zélf een presentatie te houden over wat ze te bieden 
hebben.” “Op die avond hopen we echt matches tussen on-
dernemers en werkzoekenden tot stand te brengen,” vult Van 
Zeijl aan. “Maar het begint allemaal met elkaar leren kennen 
op 24 september!”

Kansen creëren 
in een 
veranderende 
arbeidsmarkt

Hoe kunnen we de talenten van oudere werkzoeken-
den optimaal inzetten op de arbeidsmarkt? En hoe 
kunnen die werkzoekenden zich goed presenteren en 
ontwikkelen? Die vragen staan centraal tijdens de Pe-
cha Kucha-night op 24 september in 4MKB Center. De 
avond is een unieke cocreatie van ondernemersnet-
werken in Zoetermeer: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Zoetermeer (MVOZ), SEA, de Gele Taxi, 
Hotzzpot en startersnetwerk SNZO. 
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Pecha Kucha night 24 september

Meld je aan voor de Pecha Kucha night
Wanneer  : 24 september 16.30-22.30 uur
Waar  : 4MKB Center, Bredewater 16, 
  Zoetermeer
Kosten  : € 15,- inclusief maaltijd met 1 drankje, 
  € 3,50 voor alleen de avond 
Meer info : facebook.com/degeletaxi
Aanmelden : degeletaxi@gmail.com

Foto’s: Ton van Zeijl



Oege de Jong: “De Kracht van de On-
dernemer legde feilloos bloot dat het 
onderwijs te lang zijn eigen gang is ge-
gaan. De wil om een andere weg in te 
slaan was er al langer, maar hoe geef je 
dat handen en voeten?” “En zoals het 
rapport signaleerde, er waren te veel 
versnipperde initiatieven,” vult Flip Boer 
aan. “Dat is voor ons aanleiding ge-
weest om als scholen om tafel te gaan 
zitten. Als je als onderwijs een serieuze 
gesprekspartner voor het bedrijfsleven 
wilt zijn moet je met een mond spreken.”

Vooruit denken
De ontwikkelingen in de maatschappij 
gaan razendsnel. Een uitdaging als het 
gaat om de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Peter Reenalda: “Wij 
willen graag mee met die ontwikkelin-
gen. Maar het is praktisch nou eenmaal 
zo dat als je vandaag besluit te stop-
pen met een opleiding, het nog zeker 
vijf jaar duurt voor de laatste leerling die 
ermee bezig was klaar is. Wij vragen 
daarom ook aan het bedrijfsleven: hoe 
ziet jouw ideale werknemer over vijf of 
tien jaar eruit? Want die kunnen we nú 
gaan opleiden. Maar veel MKB-bedrij-
ven hebben daar zelf ook geen goed 
beeld van. Wat we nu al zo veel mogelijk 

doen is kijken waar baankansen liggen. 
Ouders en leerlingen zijn daar echt wel 
gevoelig voor. Persoonlijk zou ik daarom 
ook voorstander zijn van een numerus 
fixus.” De sleutel voor toekomstbesten-
dig opleiden zit wat de drie schoolbe-
stuurders betreft in het lesgeven op de 
werkvloer. “Daar werken ze met de laat-
ste kennis en de meest recente appara-
tuur. Scholen hebben geen budget om 
iedere vijf jaar hun practicumruimtes te 
vernieuwen. Dan begin je dus al met een 
fysieke achterstand omdat je leerlingen 
opleidt op verouderde apparatuur.”

Docenten hoognodig op de 
werkvloer
Bedrijven staan open voor het idee om 
leerlingen op de werkvloer op te leiden. 

“Maar zij zitten met een capaciteitspro-
bleem,” zegt Reenalda. “Dus moet je in-
vesteren in je docenten, zodat die zon-
der bezwaar op het bedrijf les kunnen 
geven.” De Jong: “Er is een te beperkt 
aantal docenten met actuele praktijker-
varing. We willen hen die laten opdoen 
in docentenstages, het liefst in een uit-
wisseling. Iemand uit het bedrijf komt 
gastlessen geven, en de docent loopt 
ondertussen bij het bedrijf.” “Het woord 
stage is eigenlijk nog te vrijblijvend,” 
stelt Reenalda. “Dat heeft iets pro-
beerachtigs, maar het gaat echt om de 
professionalisering van de docent. Die 
moet zodanige kennis en kunde hebben 
dat een bedrijf er iets aan heeft.” 

Nieuwe concepten
Om die koppeling vorm te geven, wer-
ken de drie scholen samen met bedrij-
ven als Siemens en Van Dorp Instal-
laties aan het opzetten van concrete 
projecten. De Jong: “We juichen het toe 
dat de gemeente alle partijen bij elkaar 
heeft gebracht en ook kennis toevoegt 
door een projectleider van Arcadis erbij 
te betrekken. De gemeente is essentieel 
als intermediair, dat zou ook verankerd 
moeten zijn in het collegeprogramma 
van het volgende college.” Boer: “Het is 
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“Onderwijs en bedrijfsleven    
 hebben elkaar keihard nodig”

Sneeuwbal is 
gaan rollen na
Kracht van de 
Ondernemer 

2012

Voor een gezond economisch klimaat is het essentieel dat de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt verbetert. Het onderzoek in het kader van De Kracht van 
de Ondernemer was vorig jaar duidelijk: de grenzen tussen onderwijs en  
bedrijfsleven moeten weg. Voor bestuurders Oege de Jong (ROC ID-college), Flip 
Boer (Unicoz onderwijsgroep) en Peter Reenalda (Scholen Combinatie Zoetermeer) 
onderstreepte het rapport de wens die zij al hadden: samen met het bedrijfsleven 
vorm geven aan toekomstgericht onderwijs. In SEA-verband wordt nu hard gewerkt 
aan baanbrekende initiatieven.



Kracht van de Ondernemer 
onderzoekt kansen in innovatie
Innovatie is een van de motoren van de economie. Bedrijven die ver-
nieuwende producten of productiemethoden introduceren, zorgen 
voor economische groei. Het kabinet ondersteunt innovatieve initia-
tieven in zogeheten topsectoren. Maar kennen de bedrijven in Zoe-
termeer en omgeving de mogelijkheden die het topsectorenbeleid 
biedt? Deze vraag staat dit jaar centraal in het thema-onderzoek van 
de Kracht van de Ondernemer.

Al zeven jaar organiseren Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, de gemeenten 
Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en de Kamer van Koophandel Den 
Haag jaarlijks de Kracht van de Ondernemer. Het doel is de regionale economie 
te stimuleren door ondernemers te informeren, inspireren en te motiveren. Dat 
gebeurt door de economische prestaties van gemeenten en regio in kaart te 
brengen en een actueel thema uit te lichten. De resultaten worden bekendge-
maakt tijdens een boeiende conferentie, dit jaar op 27 november 2013. 

Topsectoren
Nederland timmert op het gebied van innovatie al behoorlijk aan de weg. De 
rijksoverheid wil topsectoren waarin Nederland nu al wereldwijd uitblinkt, nog 
sterker maken. Daarvoor werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en on-
derzoekscentra samen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in innovatie-
contracten. Daarin staat onder meer dat geld beschikbaar is voor extra on-
derzoeken en voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De 
topsectoren zijn: tuinbouw, agri & food, water, energie, life sciences & health, 
logistiek, chemie, creatieve industrie, en high tech.

MKB
Het thema-onderzoek van de Kracht van de Ondernemer stelt ondernemers in 
midden- en kleinbedrijf centraal. Het MKB is namelijk cruciaal voor innovatie, 
maar krijgt vaak minder goed toegang tot nieuwe kennis dan grote bedrijven. 
De Kracht van de Ondernemer onderzoekt de bekendheid van de topsectoren 
binnen het MKB in de regio. Wethouder Bé Emmens van Economische Zaken: 
“Er zijn hier veel innovatieve bedrijven, júist in het MKB. Wij willen hen een 
steuntje in de rug geven door inzichtelijk te maken welke kansen het topsecto-
renbeleid biedt, en hen inspireren om mee te doen. Want een innovatief MKB 
zorgt voor een sterker economisch klimaat in Zoetermeer en omgeving!”
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Wilt u zich ook laten inspireren op het gebied van innovatie? 
Op woensdag 27 november worden de resultaten van het 
onderzoek bekend gemaakt tijdens een inspirerend programma, 
waarbij ook een gerenommeerd spreker niet zal ontbreken. 
Inschrijven kan vanaf half oktober via 
www.dekrachtvandeondernemer.nl. 

Het volledige programma is dan ook bekend.
Blijf ook op de hoogte via Twitter: @KrachtvandeO #kvdo13

nu aan ons om de ambities om te zetten 
in activiteiten. Er liggen uitdagende idee-
en, zoals lege kantoren ombouwen tot 
zorghotel of een kas neerzetten waarin 
je het onderwijsveld groen verbindt met 
techniek en ICT. Ideale projecten om de 
doorlopende leerlijn, van vmbo tot mbo4 
of hoger, vorm te geven.” De scholen 
gaan daarvoor graag in gesprek met 

ondernemers uit de hele regio. De Jong: 
“Wij zitten vaak met dezelfde bedrijven 
aan tafel. We zijn heel blij met hun be-
trokkenheid maar we willen graag ook 
nieuwe inbreng. We roepen iedereen op 
om mee te denken.”

Niet opleiden voor 
werkloosheid
De drie scholen zetten hun deuren ook 
buiten dit project wijd open voor het 
bedrijfsleven. “Er is ontzettend veel on-
terechte beeldvorming en daar moeten 
we vanaf,” zegt Boer fel. “Over pretop-
leidingen en de competenties van onze 
leerlingen. We maken ons zorgen om de 
leerlingen op niveau 1 en 2. Die krijgen 
nauwelijks kansen, terwijl we heel veel 
tijd steken in het bijbrengen van algeme-
ne vaardigheden zoals samenwerken, 
communiceren en ondernemerschap. 
Deze leerlingen kunnen op hun eigen 
niveau toegevoegde waarde hebben 
voor een bedrijf. Laat het bedrijfsleven 
maar meekijken op school en feedback 
geven, daar worden we allemaal beter 
van. Want leerlingen opleiden voor de 
doodlopende weg van werkloosheid wil 
niemand, zeker niet als bedrijven zitten 
te springen om vakkrachten!”

Bedrijven zitten te 
springen om 
vakkrachten!



Wie en wat?
SKN Bouw verbouwt, renoveert en onderhoudt ge-

bouwen, met name bedrijfspanden. Onlangs ver-

bouwden ze het oude postkantoor tot het sfeervolle 

Ter Zake Het Ondernemershuis. Directeur Richard 

Jongeneelen: “Het liefst regelen we het hele proces 

van a tot z voor onze opdrachtgever. We verplaatsen 

ons in de klant en denken mee. Zo kunnen we het 

werk zo efficiënt mogelijk regelen en ook waar moge-

lijk bezuinigen.

Ondernemen in Zoetermeer?
“Het ondernemersklimaat in Zoetermeer is positief, 

ik voel me hier op mijn gemak. De ondernemersver-

enigingen werken goed samen met de gemeente. Er 

wordt veel op poten gezet. Zelf werken wij zo veel mo-

gelijk met lokale ondernemers, of we nou een bus ko-

pen of meubilair huren. Op die manier hou je de lokale 

markt op gang.”

Sociaal Economische Agenda
Z O E T E R M E E R

COLOFON

UITGAVE : Sociaal Economische Agenda
  (september 2013)
OPLAGE : 750 Exemplaren
REDACTIE : Mirjam de Graaf en Edith Vos, Tekstkeuken
EINDREDACTIE : Kevin de Kok

FOTOGRAFIE  : Fotoflex Nederland
  Nico Alsemgeest 
  Peter van Oosterhout
  Ton van Zeijl
VORMGEVING : Ontwerperij, Lelystad
DRUK : Blomsma Print & Sign, Zoetermeer

Zoetermeers ondernemerspaspoort van....

Wensen?
“Dat meer ondernemers maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. 

Zelf kregen we als eerste bedrijf het 

SEBO keurmerk. Aan het eind van 

het jaar wil je met een prettig ge-

voel terug kijken en dat doe je niet 

alleen op basis van geld. Als je 

elkaar wat gunt komt van het een 

het ander. Met het wij-gevoel  

krijg je het beste resultaat.”

Toekomst?
Richard Jongeneelen is blij dat het ondanks de 

economische crisis volgens zijn verwachtingen ver-

loopt. “We hebben veel vaste opdrachtgevers, maar 

spelen ook goed in op veranderingen in de markt. Zo 

willen meer organisaties werk gedaan hebben in de zo-

mervakantie, bijvoorbeeld basisschool het Noorderlicht 

en het Maasstad ziekenhuis. Daarom houden de mees-

te collega’s een kortere vakantie en hebben wij mensen 

ingeleend, onder andere via collega’s en DSW. En dat 

lijkt te werken, ons bedrijf is gezond!

Tubus System
Wie en wat?
Tubus System maakt het mogelijk om bin-nenhuisrioleringen voordelig te vernieu-wen. Officemanager Bonetta Eindhoven: “Monteurs maken via de ontluchtingen op het dak of  via de kelderboxen nieuwe lei-dingen in de bestaande standleidingen. Dit relinen, een Zweedse vinding, is veel goedkoper dan slopen en geeft minder overlast. Daarom maken woningcorpo-raties, beheerders en vve’s graag ge-bruik van onze innovatie. In drie jaar tijd groeiden we uit naar 18 medewerkers.” 

Ondernemen in Zoetermeer?
“In 2011 zijn we door de gemeente met open armen ontvangen. Ze hielpen ons bijvoorbeeld bij het zoe-ken naar een locatie. Ook hebben we via het WGSP nu twee monteurs in vaste dienst. Zelf kregen we op onze vacatures niet de juiste mensen. We zoeken medewerkers met twee rechterhanden en affiniteit 

met techniek. Het relinen van rioleringen leer je hier intern. De lijnen met het WGSP zijn kort en ze denken met je mee. We vinden het ook fijn dat we mensen die al langer op zoek zijn, kun-nen aannemen.”

Wensen?
“Tot nu toe zijn we erg druk geweest met het run-nen van ons bedrijf. We hebben geen ervaring met ondernemersverenigingen of de SEA, maar willen nu actiever gaan deelnemen in de regio. Publiek-privaat samenwerken is belangrijk.”

Toekomst?
“Het is onze intentie dat we blijven groeien. Steeds meer organisaties zien de voordelen van onze in-novatie, zo wonnen we de Bouwwereld publieks-prijs 2012. Er kwam ieder kwartaal een nieuwe medewerker bij, voor het einde van dit jaar zijn er nog twee monteurs nodig! Op dit moment zoeken we naar een grotere locatie. En een ding weten we zeker; vanwege de bereikbaarheid en het onder-nemersklimaat blijven we in Zoetermeer!”

SKN Bouw


