
2013de resultaten in



De beide wethouders hebben zichtbaar plezier in het terug-
denken aan het begin van de SEA in 2006. “We hebben echt 
een vliegende start gemaakt,” vertelt Edo Haan. “Dat kwam 
mede omdat de economie toen nog booming was. Onder-
nemers zaten te springen om personeel, waardoor we grote 
stappen maakten in mensen vanuit de bijstand weer aan het 
werk krijgen.” Een andere reden voor het beginsucces is vol-
gens Bé Emmens dat de invulling van de SEA samen met de 
ondernemers tot stand is gekomen. “Vanuit de politiek dach-
ten we aan lastenverlichting voor ondernemers. Maar die ga-
ven aan dat ze veel liever hadden dat de gemeente projecten 
draaide waar zij wat mee opschoten. Zo hebben we het on-
derhoud van bedrijventerreinen via de SEA versneld. De SEA 

als programma is de olie in de motor. Je hoeft niet voor elk 
nieuw projectje terug naar de raad voor financiering.”

Elkaar iets gunnen
Het is volgens beide heren de grootste winst van de SEA: 
dat de verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven sterk 
zijn verbeterd. “Alle partijen staan vanaf het begin in de 
meedenkstand, in plaats van met de rug naar elkaar toe,” 
zegt Edo Haan. “Ik vind het heel mooi dat de sociale en 
economische agenda nader tot elkaar zijn gekomen. Zor-

gen dat mensen weer meedoen in de maatschappij is es-
sentieel, en dat kun je alleen doen als je de ondernemers 
leidend maakt. Ik vond dat in het begin best spannend maar 
ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van Zoeter-
meerse ondernemers. Ondernemers hebben vaak geen 
vacature, maar wel werk en zeggen dan toch ‘stuur maar 
iemand voor drie maanden.’ Als iemand zich in die tijd be-
wijst als een betrouwbare werknemer die iets toevoegt, mag 
hij of zij vaak blijven. Terwijl er geen vacature was! Uit acht 
jaar SEA blijkt dat het er in de praktijk om gaat dat men-
sen met elkaar in contact komen en elkaar iets gunnen.” 

“Het is belangrijk dat je elkaar verstaat, ondernemers voelen 
zich gehoord via de SEA,” vult Bé Emmens aan. “Bijvoor-
beeld als het gaat om de doelstelling om mensen ‘uit de 
kaartenbak’ te krijgen.  We proberen daarbij de onderne-
mers te ontzorgen. Dat doen we door te zorgen dat werk-
nemers die we plaatsen gemotiveerd zijn, op tijd komen, en 
dat we er als gemeente zijn om problemen om te lossen. 
Zo werken we samen aan het verminderen van het aantal 
uitkeringsgerechtigden.”

2014 wordt een spannend jaar. De Sociaal Economi-
sche Agenda gaat dan de derde convenantperiode in 
(zie ook pagina 6-7). Maar zonder de wethouders Edo 
Haan en Bé Emmens, want zij nemen na de gemeen-
teraadsverkiezingen afscheid. Wat heeft acht jaar 
SEA volgens hen gebracht en wat wensen zij voor de 
toekomst?

De SEA is de olie in de motor
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De verhoudingen tussen 
overheid en bedrijfsleven 

zijn sterk verbeterd

Bé Emmens tijdens een Meet & Greet



BIJZONDER STARTERSPROJECT

• De opening van ‘De Troostkamer’ aan de 

 Dorpsstraat in Zoetermeer in mei. Een winkel met

 allerlei artikelen om troost te bieden, bij bijvoorbeeld

 overlijden of ziekte. Initiatiefnemer Anita de Roode

 volgde het starterstraject en zet nu met begeleiding 

 uit de coachpool de winkel sterker neer.
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Trots op 
Ondernemend ZoetermeerFaciliteren

Doordat ondernemers, belangenorganisaties en gemeente 
elkaar binnen de SEA regelmatig spreken, komen mooie din-
gen tot stand. Bé Emmens: “Onder druk van het overleg zijn 
ze sneller te realiseren of worden ze  inhoudelijk anders ge-
regeld dan gepland. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is 
daar een voorbeeld van, waarin we nadrukkelijk Zoetermeer-
se ondernemers kansen bieden op opdrachten. Dat besef, 
dat je in overleg dingen tot stand moet brengen, dringt steeds 
meer door tot de hele gemeentelijke organisatie.” Edo Haan: 
“We zijn daar als wethouders op gefocust, we willen dat het 
een automatisme wordt binnen Zoetermeer.” Ook blijft het 
belangrijk om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven. “Als je nieuwe ondernemingen wilt krijgen moet je 
er iets voor doen.”

Focus op onderwijs
Er is veel bereikt in 8 jaar SEA, maar er is ook nog veel te 
doen. De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is zo’n 
thema. “Dat zijn nog twee gescheiden werelden, fascinerend,” 
verzucht Edo Haan. “Tijdens de Kracht van de Ondernemer 
2012 hebben we flink op onze donder gehad van Hans de 
Boer dat het écht anders moet. Dat was goed, en nu zien we 
voor het eerst dat partijen om tafel zitten. Je grootste angst is 
dat iemand met praktijkervaring van dertig jaar geleden voor 
de klas staat, daar moet iets aan gebeuren.” 
Bé Emmens: “Het is een van de grootste uitdagingen voor 
de toekomst, vooral voor het middelbaar beroepsonderwijs.” 

Kansen voor iedereen
Het aan de slag helpen van mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt zal de komende jaren een belangrijk thema blij-
ven. Ook al doet Zoetermeer het landelijk gezien goed als het 
gaat om uitstroom uit de bijstand. Edo Haan: “We hebben het 
mechanisme hier goed ingeregeld, met dank aan het MKB. 
Maar ik maak me zorgen om de quotumregeling. Er komen 
125.000 banen bij, maar in de discussie voor wie die banen 
zijn, gaat het vooral over gehandicapten. Terwijl er ook veel 
mensen in de bijstand zitten die prima aan de slag kunnen 
maar geen kans krijgen.” “Je hebt tegenwoordig zoveel spe-
ciale doelgroepen dat je moet uitkijken voor verdringing van 
reguliere werkzoekenden,” stelt Bé Emmens. “Je moet kijken 
wat de behoefte van de ondernemer is, en die optimaal invul-
len. Zo werkt het WGSP en daar moeten we mee doorgaan. 
Als er één wens is die we beiden hebben voor de toekomst is 
het dat iedereen een kans moet krijgen!”

GEVESTIGD IN ZOETERMEER

•  Ortec (mei, 325 medewerkers)

•  Hoofdkantoor Ipse de Bruggen (300 medewerkers)

•  Dunea (december, 500 medewerkers)

•  Distributiecentrum Mastermate (30 medewerkers)

•  Free Start/Kinclair autoparts (20 medewerkers)

•  NBD Biblion (oplevering kantoor voorjaar 2014, 

 275 medewerkers)

“We verhuizen naar Zoetermeer omdat dat 

de beste mogelijkheden bood.”
Henk Das, NBD Biblion

BIJZONDERE PROJECTEN

•  Dutch Innovation Factory eind oktober geopend.

 450 studenten en verschillende  bedrijven zijn

 betrokken.

• Officiële opening van Sharebiz, november 2013. 

 Het bedrijfspand biedt 32 ondernemers onderdak 

 en heeft een 100% bezetting.

STARTERS IN ZOETERMEER
•  Jaarlijks starten zo’n 900 ondernemers. In 2013   hebben 42 aspirant-ondernemers gebruik gemaakt  van het KvK-starterstraject. 28 ondernemers  hebben zich aangemeld bij de coachpool.

PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN

•  “Beauty By Lisa” wint Baby Tycoon Award.

• Miss Etam krijgt voor vijfde keer op rij Publieksprijs

 Beste Winkelketen van Nederland.

• Bode Scholten winnaar van de TLN 

 Ondernemersprijs 2014. 
Edo Haan tijdens het diner pensant over het nieuwe convenant.



Een betere aansluiting tussen onder-
wijs en arbeidsmarkt is een belangrijke 
doelstelling van de SEA. Uit de resul-
taten van De Kracht van de Onderne-
mer 2012 bleek dat initiatieven op dit 
gebied versnipperd en kleinschalig zijn 
en daardoor geen grote veranderingen 
op gang kunnen brengen. Daarom zijn 
onderwijs, bedrijfsleven, SOB en ge-
meente in 2013 om tafel gegaan om te 
kijken naar een structurele samenwer-
king tussen onderwijs en bedrijfsleven, 
met een langetermijnvisie. 

In verschillende rondetafelgesprek-
ken en werksessies is gebrainstormd 
over oplossingen, van kleinschalige 
concrete projecten tot innovatieve her-
vormingen die grote doorbraken in het 
systeem vereisen. Dit wordt omgezet 
in een actieplan dat eind januari 2014 
gepresenteerd wordt. Daarna gaan de 
deelnemers ook aan de slag met ver-
schillende projecten, zoals een pilot 
voor het bijscholen van docenten en een 
enquête om de behoefte in het brede 
bedrijfsleven te inventariseren. Daarbij 
wordt zeker samenwerking gezocht met 
bestaande organisaties zoals de Innova-
tiefabriek. Het grote doel:  Zoetermeer 
als aantrekkelijke stad voor bedrijven 
door een modulair en vraaggericht leer-
systeem waarin bedrijven, onderwijs 
en gemeente gezamenlijk in spelen op 
(nieuwe) economische ontwikkelingen.

4

31 januari kwamen meer dan 150 on-
dernemers en belangstellenden naar 
de ZZP-conferentie in 4MKB. Zij kregen 
informatie over dienstverlening voor 
ZZP’ers in Zoetermeer en wisselden er-
varingen uit. Zoetermeer telt ruim 2400 
ZZP’ers. Wethouder Bé Emmens (Eco-
nomische Zaken):  “Zij zijn belangrijk 
voor onze lokale economie. Wij willen 
hen als gemeente graag ondersteunen, 
maar dan wel met de dingen waar ze 
echt behoefte aan hebben. Zoals goede 
informatievoorziening en toegang tot de 
gemeente, bijvoorbeeld tot de inkoop 
en aanbesteding. Met deze bijeenkomst 
hebben we daar de eerste aanzet voor 
gegeven.” Het is de bedoeling dat de 
ZZP-conferentie een jaarlijks terugke-
rende traditie wordt.

Ontbijten bij HABO GWW: 
“Sociaal ondernemerschap levert je iets op”

HABO GWW zet zich al jaren in om mensen met afstand tot de arbeids-
markt een kans te geven om te werken in de infrastructuur. Om te laten 
zien wat dat in de praktijk oplevert, organiseerden ze voor hun sociale 
partners een ontbijt met bezoek aan de Mandelabrug en Bredewater 
waar ze aan het werk zijn. 

Ronald Baptiste, directeur en ambas-
sadeur van Werktop+: “Twintig procent 
van ons personeelsbestand bestaat uit 
mensen die via onder meer het WGSP, 
DSW en Werktop+ zijn gekomen. Het 
zijn stuk voor stuk loyale mensen, die 
we zelf opleiden tot sterke vakkrach-
ten. Sociaal ondernemerschap levert 
je bedrijf dus zeker iets op, terwijl je 
tegelijk iets terug kunt doen voor de 
maatschappij.” De gasten van onder 
andere DSW en WGSP discussieerden 
tijdens het ontbijt over sociaal onder-

nemerschap in andere branches. “De 
5% social return on investment in aan-
bestedingen is goed, maar het is be-
langrijker om positieve resultaten uit 
te lichten. Iedereen was dan ook en-
thousiast over het werkbezoek, onze 
gasten zijn allemaal bevlogen mensen. 
Ook belangrijk is dat we konden laten 
zien hoe we buiten aan het werk zijn. 
Zodat mensen van bijvoorbeeld het 
WGSP met nog meer overtuiging aan 
kandidaten kunnen overbrengen hoe 
leuk werken in de infrastructuur is.” 

“De 5% social return on investment in aanbestedingen is goed, 
maar het is belangrijker om positieve resultaten uit te lichten”

Samenwerking 

onderwijs 
en bedrijfsleven

ZZP-conferentie voorziet in behoefte
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Via het Werkgeversservicepunt zijn in 
2013 546 mensen geplaatst bij onder-
nemers uit Zoetermeer en omgeving. 
Hiervan hebben 196 mensen een defi-
nitief contract gekregen, zij hoeven dus 
geen beroep meer te doen op een uit-
kering. Het streven voor 2013, 150 ar-
beidsplaatsen, was in oktober al
gerealiseerd. Jop Schmeitz, manager 
WGSP: “De kracht van het WGSP is dat 
we de vraag van de ondernemer cen-
traal stellen. Je moet op zoek naar de 
juiste persoon voor het juiste bedrijf.” 
Dat bevestigt Bonetta Eindhoven van 
Tubus System, die in 2013 6 nieuwe 

Meer dan 500 mensen aan de slag via WGSP

Ter Zake maakt vliegende start

collega’s via het WGSP kreeg: “Wij zijn 
altijd op zoek naar monteurs die affini-
teit hebben met techniek. Diploma’s zijn 
niet belangrijk, een goede wil, inzet, en 
enige feeling voor techniek wel. Dat het 
WGSP kandidaten hierop van te voren 
screent levert ons heel veel tijdwinst op. 
Onze allereerste monteurs zijn nu pro-
jectleider geworden. Alle mogelijkhe-
den zijn er, het ligt aan de medewerker 
of hij die oppakt.”

In 2013 selecteerde het WGSP in nauwe 
samenwerking  met UWV en gemeente 
Den Haag 50 van de 200 medewer-

kers voor de nieuwe Primark-vestiging 
in Zoetermeer. Ook gaan twaalf kandi-
daten een opleiding tot heftruckchauf-
feur volgen waarbij zij praktijkervaring 
opdoen in een Zoetermeers bedrijf. 
Leen Menken, een SEBO-bedrijf, en 
Dille&Kamille meldden zich als eerste 
aan om kandidaten te plaatsen.

2013 was het jaar van Ter Zake Het Ondernemershuis. Op 1 
januari lag er alleen een door onderzoek onderbouwde schets, 
op 18 juni gingen de deuren open. Ondernemers dachten in-
tensief mee over inrichting en gewenste dienstverlening. De 
Programmaraad, bestaande uit ondernemers, gaf een aanzet 
voor de programmering. En staatssecretaris Jetta Klijnsma van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de eer om de sleutels 
te overhandigen aan Mathieu Souren van de RVOZ en de wet-
houders Edo Haan en Bé Emmens. 

Uniek aan Ter Zake is de bundeling van dienstverlening. Het is 
een ontmoetingsplek voor ondernemers en je vindt er de ac-
countmanagers van WGSP, Economische Zaken, de starters-
coördinator van de Kamer van Koophandel en contactpersonen 
van belangenorganisaties zoals de Raad voor Ondernemend 
Zoetermeer (RVOZ). Daarnaast delen ondernemers hun kennis 
in workshops en spreekuren. Ondernemers kunnen dus veel 
zaken in één keer regelen. Het eerste half jaar Ondernemers-
huis werd op 13 december afgesloten met een netwerkborrel. 
Daar riep RVOZ vice-voorzitter Joost den Elzen ondernemers 
op gebruik te maken van de mogelijkheden. “Je kunt hier alles! 
Vergaderen over ondernemersinitiatieven, of vragen stellen aan 
WGSP of de Kamer van Koophandel. En net zo belangrijk: het 
is gewoon prettig hier te zijn. De inrichting is sfeervol,de kof-
fie goed: een uitstekende plaats om af te spreken met collega-
ondernemers!”

Kom langs op Markt 3 
of kijk op www.tzho.nl
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Naar een nieuwe economie met nieuw SEA-convenant
In het voorjaar van 2014 breekt de derde 

convenantperiode aan voor de SEA. In 2013 

is door ondernemers, belangenorganisaties 

en gemeenten al uitgebreid nagedacht over 

de inhoud van het nieuwe convenant. Met 

welke projecten gaan we verder en welke 

nieuwe ideeën verdienen aandacht? De 

opbrengst van een diner pensant op 7 no-

vember en die van diverse publiek-private 

werkgroepen moet eind maart leiden tot 

een nieuw convenant SEA 3.0.

De Sociaal Economische Agenda is een vliegwiel voor ont-
wikkelingen in Zoetermeer. De SEA zorgt voor het versnel-
len van bestaande en het initiëren van nieuwe projecten,  
bijdragend aan de doelstellingen. De publiek-private sa-
menwerking leidt ertoe dat projecten vormgegeven en uit-
gevoerd worden op een manier waar zowel ondernemers 
als overheid iets aan hebben. Om die reden is de financie-
ring van de SEA sinds 2010 ook vast in de begroting van 
de gemeente Zoetermeer opgenomen. Daarnaast speelt de 
SEA een belangrijke rol in de onderlinge verstandhouding. 
RVOZ-voorzitter Mathieu Souren: “Door de samenwerking 
van gemeente en bedrijfsleven ontstaat reuring en vertrou-
wen.”

Aandacht voor deregulering en vernieuwende 
arbeidsmarkaanpak
De afgelopen twee convenant-periodes is dankzij de sa-
menwerking tussen bedrijfsleven en overheid veel bereikt. 
Zo is er permanente aandacht voor deregulering en is Zoe-
termeer vernieuwend op het gebied van de arbeidsmarkt-
aanpak. In de WERKTOP en Werktop+ en via het WGSP 

zorgen ondernemers er met de gemeente voor dat men-
sen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om 
mee te doen. Ook is een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
in de Dorpsstraat tot stand gebracht. In samenwerking 
met de Kamer van Koophandel is met starterstrajecten en 
een coachpool nieuwe bedrijvigheid gestimuleerd en zijn 
ZZP’ers door netwerkbijeenkomsten met elkaar in contact 
gebracht. Het meest recente hoogtepunt is de opening van 
Ter Zake Het Ondernemershuis afgelopen juni, waar de pu-
blieke en private partijen elkaar nu nog makkelijker kunnen 
ontmoeten. 

Diner pensant
Op 7 november 2013 kwamen veertig ondernemers, wet-
houders, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangen-
organisaties bij elkaar om te brainstormen over de grote lij-
nen van het nieuwe convenant. Naast input op themaniveau 
signaleerden zij twee bredere ontwikkelingen. Zo gaven zij 
aan dat de SEA zich moet concentreren op de vliegwiel-
functie. Tafelvoorzitter Rob Steijn: “Laten we zorgen dat 
we geen dingen dubbel doen. Als projecten eenmaal goed 

lopen, horen ze niet meer bij de 
SEA maar moeten de betreffende 
organisaties deze zelf oppakken.” 
Ook benadrukten de aanwezigen 
het belang van regionalisering, 
zeker in de arbeidsmarktaan-
pak. Programmamanager Ke-
vin de Kok: “We moeten over de 
gemeentegrenzen heen kijken, 
het was daarom ook fijn dat uit  
Pijnacker-Nootdorp wethouders 
en ambtenaren aanschoven. En 
we hebben als opdracht meege-
kregen om het netwerk van on-
dernemers uit te breiden, er liggen 
nog zoveel kansen binnen onder-
nemend Zoetermeer en de regio.”

 SEA doelstellingen
•  het verbeteren van het ondernemersklimaat
•  het vergroten van de werkgelegenheid
•  het verminderen van het aantal 
 uitkeringsgerechtigden
•  het verbeteren van de samenwerking tussen 
 onderwijs en arbeidsmarkt
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Naar een nieuwe economie met nieuw SEA-convenant

SEA 3.0
Met een nieuw convenant in de maak is het nu tijd om alle 
projecten weer eens tegen het licht te houden en te kijken 
waar de versterkende, versnellende rol van de SEA het hardst 
nodig is. Tijdens het diner pensant bleek dat de snel veran-
derende maatschappij vraagt om een andere kijk op dingen. 
Innovatie is essentieel om het ondernemersklimaat te ver-
beteren en werkgelegenheid te scheppen. Maar hoe maken 
we tijd en ruimte voor die innovatie in de drukke dagelijkse 
praktijk? Aan de tafels tijdens het diner ontstond onder meer 
spontaan een nieuw plan om jongeren in te zetten om te in-
noveren bij bestaande bedrijven. Ook werd geconstateerd 
dat het stadscentrum weliswaar bruisender wordt, maar niet 
echt innovatiever, rekening houdend met het nieuwe winke-
len. En in de ontwikkeling van de aansluiting tussen onder-
wijs en arbeidsmarkt moeten jongeren een prominentere rol 
spelen. Heldere richtlijnen voor de SEA om het nieuwe con-
venant mee op te bouwen.

De diepte in
Met de bouwstenen van het diner pensant zijn inmiddels 
verschillende werkgroepen aan de slag. De werkgroepen 
bestaan uit ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordi-
gers van belangengroeperingen. Ze werken aan de volgende  
thema’s:

• jongeren en de nieuwe economie (innovatie); 
• aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; 
• het nieuwe ondernemen; 
• innovatie in de arbeidsmarktaanpak; 
• het uitbreiden van netwerken (fysiek en relationeel) in 
 en om Zoetermeer. 

Alle werkgroepen analyseren welke ontwikkelingen er bin-
nen deze thema’s te verwachten zijn en waar de SEA zich 
op moet richten. Aan de hand van deze analyse doen de 
werkgroepen voorstellen voor concrete projecten voor het 
Uitvoeringsprogramma van de SEA. Enkele voorbeelden 

Begin februari komt de concept-tekst van het 

convenant aan de orde in het Sociaal Economisch 

Platform, de vergadering van de deelnemers aan de 

SEA. De definitieve tekst van het convenant wordt 

begin maart breed gepresenteerd. De ondertekening 

vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart, met het nieuwe college.

hiervan zijn het opzetten van een (regionaal) coachnetwerk 
voor starters en ZZP’ers en het verder aanscherpen van het 
SEBO-keurmerk. Voor sommige thema’s is het wellicht te 
vroeg om concrete projecten vast te stellen, daar vraagt de 
analyse meer tijd. Ook dat past bij het karakter van de SEA: 
een flexibel programma waar tijdens de looptijd projecten 
aan toegevoegd kunnen worden. Zo beweegt de SEA dank-
zij de inbreng van publieke en private partijen mee met de 
ontwikkelingen in Zoetermeer!

Kijk voor een overzicht van 
SEA-projecten op:



Aannemersbedrijf Van der Meer BV, Algemeen Thuiszorg  
Bureau, Apics Flexjobs, Bosch Glass-art, Direct Zorg,  
Ecoware, Flex multimedia service BV, Flexibility, Insituform,  
M. van der Spek Hoveniersbedrijf, Personenvervoer W. van 
den Heuvel, Scholte Verhuis Groep Euromovers, Spectrum 
Communicatie

Zij kregen het 
SEBO-keurmerk in 2013!

Kom naar de Ondernemersmarkt  

Digitale Dienstverlening!
Op 30 januari 2014 is in Ter Zake Ondernemershuis de  
Ondernemersmarkt Digitale Dienstverlening. U ziet hier 
alles over de nieuwste manieren om digitaal zaken te doen 
met de overheid en met andere ondernemers, zoals eHer-
kenning, eFacturering en het Ondernemersdossier. 

U kunt binnenlopen tussen 
16.00 en 19.00 uur. En 
iedere ondernemer die 
langskomt, krijgt gratis 
1 jaar eHerkenning!

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

COLOFON

UITGAVE : SOCIAAL ECONOMISCHE AGENDA
  (december 2013)
OPLAGE : 750 EXEMPLAREN
REDACTIE : MIRJAM DE GRAAF, TEKSTKEUKEN
EINDREDACTIE : KEVIN DE KOK

FOTOGRAFIE  : FOTOFLEX NEDERLAND,
  JOHN BRUSSEL, NICO ALSEMGEEST
VORMGEVING : ONTWERPERIJ.NL, LELYSTAD
DRUK : BLOMSMA PRINT & SIGN, ZOETERMEER

Kort nieuws

Voor het laatste nieuws en handige links www.zoetermeer.nl/sea
      Of neem contact op via sea@zoetermeer.nl of 079 - 346 97 00

Meer kans op 
opdracht van 
gemeente voor 
Zoetermeerse 
ondernemers
Per november 2013 zijn de 
drempelbedragen voor aan-
bestedingen verhoogd. Dit be-
tekent dat de gemeente meer 

opdrachten kan gunnen aan Zoetermeerse ondernemers. Zo 
maken lokale ondernemers ook bij opdrachten tot 150.000 
euro een kans. Eerder was dit drempelbedrag 100.000 euro. 
Bij grotere opdrachten (tot 1.500.000 euro), waar de ge-
meente minimaal drie offertes voor moet aanvragen, wordt 
minimaal één lokale partij gevraagd. De aanpassingen maken 
het mogelijk om vaker een onderhandse aanbestedingspro-
cedure te volgen en dus vaker gebruik te maken van lokale 
kennis en ervaring.

John Pommer 
interim programmamanager SEA

John Pommer is tot en met 
maart 2014 interim program-
mamanager van de SEA. De 
huidige programmamanager, 
Kevin de Kok, is inmiddels 
benoemd tot teammanager 
Burger Service Punt bij de 
afdeling Publieksplein van de 
gemeente Zoetermeer. John 
Pommer is zelfstandig pro-
gramma- en projectmanager 
met ruime ervaring op het 
gebied van publiek-private 
samenwerking. Hij zal in ieder geval de totstandkoming van 
het nieuwe SEA-convenant voor 2014-2018 begeleiden.


