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Veerkracht
Veerkracht: een prachtig, gelaagd woord dat
mooi verbeeldt hoe Zoetermeer zich keer op
keer manifesteert. Wie veerkrachtig is bezit
uithoudingsvermogen. En dat laten ondernemers in Zoetermeer zien met hun niet aflatende
inspanningen om succesvol te zijn. Zo leveren zij
dagelijks een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de economie in onze gemeente.
Hun bloeiende ondernemersvereniging haalde
met haar nieuwjaarsbijeenkomst zelfs een aantal
landelijke bijlagen van het Algemeen Dagblad.
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Veerkracht impliceert ook flexibiliteit en wendbaarheid.
Twee mooie waarden die innovaties kunnen voeden. Want
Zoetermeer is een stad van pioniers. Zo hebben wij de
Dutch Innovation Factory, kortweg DIF, waar informaticastudenten van de Haagse Hogeschool samenwerken
met startups, ondernemingen en onderzoekers uit de ICTpraktijk. De DIF bruist van jong talent en professionals
die zich met verve buigen over innovaties als winkelen
3.0, virtual reality en 3D-toepassingen. Samen werken
ze aan de ontwikkelingen van onze toekomst. En dan is
het mooi te bedenken dat het aantal banen in de ICTsector het afgelopen jaar met 3,1 procent is toegenomen.
De grootste groei in de afgelopen tien jaar!
Wie veerkrachtig is beschikt doorgaans ook over een gezonde dosis incasseringsvermogen. En dat is altijd handig.
Daarmee kunnen we opmerkingen over de Mandelabrug,
als ‘lelijkste’ marker van Nederland, pareren. Want met
die brug hebben we wel een locatie in handen waar we
duizenden passanten kunnen wijzen op ons bruisende
ondernemersklimaat. Incasseringsvermogen helpt ook als
Youp van ’s Hek schrijft dat Groningen vooral Groningen
moet blijven en nooit een Hoofddorp of Zoetermeer moet
worden. En was het bovendien niet dezelfde Youp die
meerdere malen een succesvolle try out deed in Zoetermeer? Heerlijk als zaken zich op die manier vanzelf relativeren! Dat het Zoetermeerse Stadstheater een geweldige
plek is om op te treden ondervond ook het Amsterdamse
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theatergezelschap tijdens een speciale voorstelling voor
DSW over hoe je om zou moeten gaan met Respect.
Wie veerkrachtig is, blijft langer gezond. Een gedachte die
ik van harte omarm. Niet voor niets draaien we bij DSW
ook in 2016 weer een uitgebreid gezondheidsprogramma.
Via veerkracht naar een duurzaam personeelsbeleid.
Dat ook onze eigen gemeente over veerkracht beschikt
bewijst het SEBO-keurmerk. De gemeente toont hier
souplesse in de manier waarop ondernemers met dat keurmerk voorrang krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen.
Een mooi initiatief om ondernemerschap in Zoetermeer
verder te stimuleren.
Veerkracht. In je kracht staan. Excelleren. Onlangs organiseerde onze buurgemeente Den Haag een Kracht on Tour
om financiële zelfstandigheid van vrouwen te stimuleren.
Misschien ook een goed idee voor Zoetermeer om vrouwen op die manier in hun kracht te zetten? Want wij zijn
tenslotte een stad van aanpakkers. Van schouders er onder.
‘Denk groot, Doe groot’ zegt de huidige voorzitter van de
RVOZ regelmatig. En daar sluit ik mij met volle kracht
bij aan!
Remco Wijnia
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