Geachte
Genomineerden,
Burgemeester en Wethouders,
Collega-ondernemers,
Ondernemersverenigingen,
Partners en sponsoren Ondernemersprijs
Aanwezigen,
Mijn naam is Nico Voogt, in het dagelijks leven een verzekerende ondernemer en hier in
de hoedanigheid van voorzitter Gouda Onderneemt en groot pleitbezorger van regionale
samenwerking vanuit Midden Holland-Onderneemt.
Laat ik beginnen met u namens het bestuur allen vanaf hier een gezond en voorspoedig
nieuwjaar 2018 te wensen. Zowel privé als zakelijk. Zakelijk in werk, bedrijf of
bestuur. Vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik wens u een jaar van
samendenken, samendoen en samenwerken.
Samenwerken is vaak samen werken.
Samenwerken aan de doelen en idealen zoals we die stellen en kennen en aan de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheden die we hebben.
Wij allemaal zoals we hier aanwezig zijn.
Samendenken, Samendoen en Samenwerken is Samen delen! Samen delen om te
vermenigvuldigen!
Dat zeggende richt ik mij met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen tot de
politieke arena. Zorg voor een goed ondernemersklimaat, denk, doe en werk daarin
samen, en zet daarmee, ook straks in op een vitale samenleving, vernieuwende
economie en voldoende werkgelegenheid.
Als voorzitter van Gouda Onderneemt en warm voorstander van het organiseren van de
Ondernemerskracht en lobby in en voor de Regio Midden Holland ben er en met mij
velen, van overtuigd dat samenwerking in belangenbehartiging ons dichter bij ons
gemeenschappelijk doel brengt en de Regio steviger op de kaart zet.
Dat is geen luxe, dat is hard nodig!
Samen sterker georganiseerd als MiddenHolland-Onderneemt.nl richt ik mij tot u;
(zeer beperkt tijd en probeer dat ik kort en dus in rap tempo),
Dat de kracht van samenwerken geen holle frase is blijkt wel uit het feit dat ik vorig jaar
hier op dit podium u het schrikbeeld schetste van een megalomaan plan in Zoetermeer.
Een, ondanks de afspraken tot vermindering m2 detailhandel een Outlet
van 30.000m2 bij te bouwen. Een 30.000 m2 detailhandel kleding en sport. In te vullen
door notabene de fabrikanten zelf. De doodsteek voor de retail in Zoetermeer en regio’s.

Een intensief jaar van samenwerking, inspreken, een Expertmeeting, Lobby, Lobby en
nog eens inspreken enz volgde. De weerstand en beargumenteerde bezwaren ontaarde
daardoor in een dusdanige hoeveelheid amendementen en moties die het feitelijk het
voor de initiatiefnemers nog slechts onmogelijk maakten de plannen door te zetten en
volgde er op 9 september jl. (nine/eleven) een definitief afstel. Samenwerking van het
georganiseerde bedrijfsleven en samenwerking met bestuurlijke Regio’s met Midden
Holland in het bijzonder toonde de kracht van samenwerking aan. Die uitnodiging tot
samenwerking en elkaar versterken is ook op 9 september in Zoetermeer neergelegd.
Geen winnaars of verliezers maar het startschot tot regionale samenwerking of
afstemming.
Wellicht heeft dit proces velen van u niet beziggehouden. Druk met uw business en
vanuit het vertrouwen dat uw besturen hun rol wel zouden pakken. Ik begrijp dat. Toch
is dat vaak de wat mindere en eenzame kant van belangenbehartiging. Het is heel veel
werk maar wordt niet altijd gezien en als er resultaten zijn dan zijn die vanzelfsprekend.
Over tot de orde van de dag?
Graag roep ik u op voorzover dat nog niet het geval is uw bijdrage te leveren aan de
belangenbehartigers in uw gemeente en werkgebied. U hebt er baat bij en zij hebben uw
lidmaatschap, middelen en vooral ook inzet keihard nodig. De samenleving (en vooral
ook belangenbehartiging) maken of doen we met elkaar. “Voor wat hoort wat” Ook hier
geldt Samen Sterker! Ook dat is MVO!
Er zijn naast deze Ondernemersprijs Midden Holland, de Lobby tegen een Outlet, ook
een regionale succesvolle Kom Binnen Bij Bedrijven (nl. 9 tm 14 april) , ook Regionale
Lobby infrastructuur, Lokale en Regionale Duurzaamheid Platforms en initiatieven,
Arbeidsmarkt en Onderwijs, Innovatie, Regionale Energietransitie enz. Tal van zaken die
ons allen aangaan en waar we, behalve het ondernemen allemaal een
verantwoordelijkheid in hebben. Die behoefte werd nog maar eens een keer opnieuw
bevestigd toen OPW en Gouda Onderneemt recent het initiatief namen om de
besturen/vertegenwoordigers van uw lokale ondernemersverenigingen uit te nodigen.
De opkomst was groot en wederom en verwacht volgde een unanieme bevestiging van
nut en noodzaak om met Midden Holland-Onderneemt te blijven werken aan
belangenbehartiging met een regionaal en gemeenschappelijk karakter. Doe Lokaal wat
Lokaal kan of moet maar vooral ook Regionaal wat Regionaal kan of moet! Een mooi
voorbeeld van het versterken van elkaar is Cheesevalley. Beconcurreer elkaar niet op
bijv. thema KAAS maar versterk het met elkaar. Zet de euro’s in met een
gemeenschappelijk doel in plaats van tegen elkaar. Zonder dat was Gouwepark
er ook niet gekomen.
Gezamenlijk inzetten geldt ook voor een A12 corridor, voor vervoer over water en
aansluiten daarvan op de bestaande infrastructuur. Zo maken de Provincie, Gemeenten
in Midden Holland en het bedrijfsleven gezamenlijk het onderzoek mogelijk naar een
Container-hub in Midden Holland. Niet alleen maar kijken naar elkaar maar
samenwerken. Lokaal en Regionaal en desgewenst Provinciaal.
Maar het tegenovergestelde dreigt ook;
Hoe slecht is bijvoorbeeld lokaal en vooral ook Regionaal de denkrichting tot het
beperken (of zelfs laten vervallen!) van af- en toeritten op de A12 in de huidige
infrastructuur. Daar heeft een regio last van! Als de Krimpenerwaard (we kennen
allemaal de Algerabrug bij Krimpen) slecht ontsloten is dan kan het niet zijn dat de

ontsluiting Krimpenerwaard via de N207 nog meer geweld wordt aangedaan. Het nut
van een Regionale Lobby door lokale overheden en bedrijfsleven is hier een feit! Als een
Bodegravenboog ergens steun en inzet van nodig heeft is dat van het voltallige
bedrijfsleven. Als grootschalige nieuwbouw van kantoren in Lansingerland reeds nu al
door onderzoeksbureaus gekwalificeerd wordt de toekomstige leegstand of het
veroorzaken van (nog) meer leegstand elders dan moeten we daar als Regio wat van
vinden. Feit is dat een aantrekkende economie niet per definitie meer m2 kantoor
vraagt. Per definitie niet! In een circulaire economie revitaliseer je vooral bestaande
kantoren en laat je die niet leeg staan.
Samenwerking moet in alle geledingen. Met TripleHelix of ook wel genoemd 3-O
Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Lokaal, Regionaal en Provinciaal. Het is daarom
een groot goed dat we als Ondernemersorganisaties weer deel uitmaken van
het BestuurlijkOverleg Economie,Arbeidsmarkt en Onderwijs Midden Holland. Aan de
voorzitter daarvan, Wethouder Daphne Bergmans, dank voor die uitnodiging en overleg
en namens ondernemers een felicitatie m.b.t. de nieuwe functie als waarnemend
Burgemeester Beuningen per 15 januari maar vooral dank voor je inzet als voorzitter
van het Bestuurlijk overleg Midden Holland !
Onderwijs (bijv een internationale IT-universiteit Supinfo die in Gouda komt is niet
van Gouda) is van Regionaal belang. Een sterke logistieke sector in Waddinxveen is van
Regionaal belang, een sterke Agrarische sector (en vaak zeer innovatief) is van
Regionaal belang. En dat is in de regio ook de maakindustrie, ICT-clusters,
Dienstverleners, Horeca en Detailhandel enz. Samen delen van “Sterk lokaal” maakt
“sterk Regionaal”. Alles vanuit het respect naar en de samenwerking met elkaar.
Samenwerking in een samenleving waarin iedereen meedoet, ook mensen die,
ondanks hun motivatie, door hun beperking moeite hebben met het vinden van een
baan.
Vorig jaar werd hiervoor al een lans gebroken ik doe dat nogmaals. Gemeenten krijgen
deze kabinetsperiode meer mogelijkheden om maatwerk te bieden richting werk of om
werkgevers te ontzorgen. Dat impliceert dat er zorgen moeten worden weggenomen.
Tot zover de wereld van (onbezoldigde) belangenbehartiging.
En dan……, tijd voor een feestje; de Ondernemersprijs. Daarvoor zijn wij naast de
nieuwjaarswensen ook hier!
De Ondernemersprijs MiddenHolland.
Hoe leuk is het een feestje te hebben en topondernemers, uit drie
verschillende categorieën, in de spotlights te zetten. Topondernemers die door hun
eigen ondernemersverenigingen zijn voorgedragen om na een selectieprocedure van de
voltallige voordrachtcommissie OndernemersprijsMiddenHolland als genomineerden
door te mogen gaan.
Dames en heren, we hebben daarom negen genomineerden die vanavond in de
spotlights staan. Uiteindelijk hebben we vanavond 3 winnaars.
3 winnaars uit 5 deelgebieden in MiddenHolland. Deelgebieden als daar zijn
Krimpenerwaard, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Gouda.

Winnaars bepaald door de jury onder wederom het bezielende voorzitterschap van
Nicole Stigter van Westerhuis Notarissen. Hoe de keuze ook is dank aan de voltallige
jury en voordrachtscommissie en de onafhankelijke juryaccountant Jaco Slingerland van
Visser&Visser. Het komen tot winnaars is een niet eenvoudige opgave! Compliment
voor die inzet!
Dames en heren, ik sta hier met trots!
Trots omdat we er als Regio Midden Holland in zijn geslaagd om inmiddels al weer voor
de vierde keer op rij een ondernemersprijs Midden Holland te organiseren vanuit de
samenwerking die we in de Regio Midden Holland hebben. En daar hebben we elkaar
steeds keihard voor nodig.

