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Openingswoord wethouder Jan Willem Schuurman van Economische Zaken  
 
 
Daar ga je niet over!  
 
Met deze – wat mij betreft volstrekt achterhaalde slogan – heet ik u allemaal hartelijk welkom 
op deze dag van Economie in Zuidplas. Welkom ook aan onze gastspreker Carolien Gadella 
– Van Wersch van Double Purpose.  
 
Carolien is een betrokken inwoner van Zuidplas. Haar manier van denken inspireert mij – en 
gaat ook u inspireren. Met ons staat ze stil bij de vraag hoe je onderneemt met een dubbel 
doel: hoe laat je het runnen van een gezond bedrijf hand in hand gaan met een positieve 
impact op de samenleving?  
 
Vanavond staat er nog een tweede gastspreker op het programma. Adjiedj Bakas is 
trendwatcher, filosoof, communicatiedeskundige. Hij neemt ons mee in trends en 
ontwikkelingen die van betekenis zijn voor u als ondernemer – en voor het totale MKB in 
Zuidplas en onze regio.  
 
Tussen deze twee sprekers in bieden we twee interessante workshops aan. Doet u vandaag 
een winstlekkagetest óf gaat u aan de slag met de waardegroeipiramide?  
 
Welke het ook wordt, ik vind het mooi om te zien dat we hier met zoveel ondernemers bij 
elkaar zijn vandaag. Deze dag van de Economie staat voor mij in het teken van verbinding 
en samenwerking. Samenwerking tussen ondernemers en overheid, samenwerking tussen 
ondernemers onderling.  
 
Ik merk – en dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling – dat het denken over samenwerking 
aan verandering onderhevig is. We denken steeds minder in termen van “je gaat erover of 
niet”. Het hokjesdenken zijn we inmiddels wel zo’n beetje voorbij, strikte grenzen tussen 
organisaties worden ingeruild voor dynamische netwerken.  
 
We denken steeds méér in termen van toegevoegde waarde. Ook wij als gemeente: één van 
onze drie leidende motieven is dat we een verbindend bestuur willen zijn. Voor u, jou en mij 
is de vraag: doe je mee, of doe je niet mee? Meedoen, in de overtuiging dat u, of uw 
onderneming toegevoegde waarde heeft bij het zoeken van antwoorden op de vraagstukken 
waar we vandaag de dag voor staan. Meedoen, in de overtuiging dat die vraagstukken ook 
kansen bieden voor de toekomstbestendigheid van uw of jouw onderneming. Of – en dat zeg 
ik niet alleen tegen u, maar juist ook tegen mijzelf als vertegenwoordiger van de lokale 
overheid – of een bewuste keuze om niet mee te doen in het vertrouwen dat een vraagstuk 
bij anderen in veilige handen is. 
 



Doe je mee of doe je niet mee? Ik illustreer dat graag aan de hand van een aantal 
voorbeelden.  
- Eén van onze leidende motieven is dat we een verbindend bestuur willen zijn. Een 

andere is dat we inzetten op een “toekomstbestendig Zuidplas”. We staan aan de 
vooravond van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Hoe 
gaan we bijvoorbeeld om grondstoffen die schaars worden? Hoe zorgen we ervoor dat 
het leven van onze kinderen en kleinkinderen net zo gezond en goed is als dat van ons? 
 
We kunnen ons in reactie daarop afvragen of het vraagstuk wel zo urgent of groot is. We 
kunnen wat somber constateren dat het vraagstuk te groot is voor één individu, één 
onderneming of één gemeente. We kunnen ook – en dat lijkt mij de beste optie – de 
handen ineen slaan. Ik ben ervan overtuigd dat uw ondernemingszin dit vraagstuk verder 
helpt – en ook dat het vraagstuk kansen biedt voor uw onderneming. 
 

- Het tweede voorbeeld: ruimte om te ondernemen. We creëren nu al nieuwe ruimte. Denk 
aan de uitbreiding van het Nijverheidscentrum in Zevenhuizen en het nieuwe 
bedrijventerrein Kleine Vink in Nieuwerkerk. Naast een aantal grotere kavels worden daar 
ook bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd die uitermate geschikt zijn voor kleinere 
ondernemingen en ZZP’ers. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar – samen met de 
gemeenten in onze regio – veel beter in beeld gekregen welke fysieke ruimte u nodig 
denkt te hebben in de toekomst. Er liggen rapportages over kantoren, bedrijventerreinen 
en glastuinbouw. Het komende jaar gaan we ook aan de slag met detailhandel. Daarmee 
kunnen we concreet gaan bepalen waar hoeveel ruimte wordt gereserveerd voor 
bedrijvigheid. 
 
Dat is van groot belang, ook met het oog op de woningbouwopgave die er ligt voor onze 
gemeente. We bouwen circa 5.000 woningen aan de vier dorpen van Zuidplas. We 
maken plannen om de komende 10 – 15 jaar 4.000 woningen te bouwen in een nieuw, 
vijfde dorp. Een dorp waarin wat ons betreft ruimte is om te wonen, maar zeker ook om te 
ondernemen. 
 
Naar mijn mening heeft u veel toegevoegde waarde bij deze woningbouwopgave. Onder 
lokale ondernemers is veel kennis en kunde aanwezig. Daarmee kan de 
woningbouwopgave meteen ook van toegevoegde waarde zijn voor uw onderneming. 
Toegevoegde waarde die er ook kan zijn omdat al die nieuwe inwoners potentiële klanten 
zijn van uw onderneming.  

 
- Een derde voorbeeld. Ik noemde twee leidende motieven: we willen een verbindend 

bestuur zijn en zetten in op een toekomstbestendig Zuidplas. Ons derde leidende motief 
is dat we bouwen aan een inclusieve samenleving. Daar hoort bij dat we werk maken van 
een inclusieve arbeidsmarkt – een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Zo’n 
inclusieve arbeidsmarkt klinkt wellicht als een ver-van-mijn-bed-show, dus ik breng dat 
graag wat dichterbij. Bent u al een inclusief ondernemer?  

 
Ik ben er van overtuigd dat u veel kunt betekenen voor mensen die vanwege een 
beperking of om een andere reden aan de zijlijn staan. Dat vraagt misschien wat 
omdenken: niet kijken wie het beste past bij een vacature, maar kijken hoe we 
werkzaamheden aan laten sluiten bij de kwaliteiten van mensen.  

 
Lukt ons dat, dan weet ik zeker dat deze mensen – juist ook nu het zo lastig is om goed 
personeel te vinden – van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw onderneming, ook al 
zijn ze in financieel perspectief niet of niet direct 100% productief. Begin november 



presenteren we als gemeente een “actieplan op weg naar werk”. De samenwerking met u 
als ondernemers is daarin één van de belangrijke thema’s. 

 
Want begrijp me goed. In het nadenken over samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers denken we niet in termen van “wij vragen, u draait”. Ik begrijp heel goed dat u 
als ondernemer niet van lucht kunt leven. Geen brood op de plank betekent geen 
onderneming. Onze ambitie is dan ook te komen tot een agenda die ons allemaal verder 
helpt, die voor ons allemaal van toegevoegde waarde is.  
 
Onderdeel van die agenda is wat ons betreft ook het verbeteren van de samenwerking 
tussen ondernemers. We kunnen daar – met elkaar – nog flinke stappen in zetten. Het aantal 
leden van onze ondernemersverenigingen staat bijvoorbeeld in schril contrast tot het totale 
aantal ondernemers in Zuidplas. Dit terwijl ik ervan overtuigd dat sterke verbindingen tussen 
ondernemers goed zijn voor jullie ondernemers zelf. Om elkaar verder te helpen in de 
vraagstukken waar je als ondernemer voor staat, om optimaal gebruik te maken van elkaars 
kennis en kracht. 
 
En eerlijk is eerlijk: een sterk ondernemerscollectief is ook van toegevoegde waarde voor 
ons als gemeente. Dat helpt ons namelijk om een goed economisch beleid te voeren. Om die 
reden gaan we het komende jaar graag met u in gesprek over de vraag wat volgens u de 
toegevoegde waarde is van samenwerking tussen ondernemers – en hoe wij daar als 
gemeente in kunnen faciliteren.   
 
Geachte aanwezigen.  
Deze Dag van de Economie staat voor mij in het teken van verbinding en samenwerking – 
van het elkaar beter leren kennen.  
Deze Dag van de Economie staat voor mij in het teken van inspiratie op de vraag hoe u van 
toegevoegde waarde bent voor die ander en vice versa.  
Deze Dag van de Economie staat voor mij in het teken van de toekomstbestendigheid van 
jullie ondernemingen en onze gemeente Zuidplas.  
 
Doet u mee?  
 
 
 
 
 
 
 


