
Zaanse Ondernemerssociëteit 
De Corner, die in september 
het vijfendertigjarig bestaan 

viert, het departement Zaanstreek-Water-
land van De Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, kortweg De 
Maatschappij, het onafhankelijke netwerk 
voor ondernemende mensen uit overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen en 
VNZP, het Vrouwen Netwerk Zaanstad Plus.

Waar die plus voor staat, is eigenlijk niet dui-
delijk. Het werd, met de verwelkoming van 
het honderdvijftigste lid, dus hoog tijd om 
iets aan de naam te doen. Weg met stoffige 
imago. Hoffotograaf Jolanda Fisser van de 
VNZP werd aan het werk gezet. Na verschil-
lende brainstormsessies met de leden werd 
uiteindelijk gekozen voor ZaanlinQ.
 
Het in 2005 opgerichte netwerk straalt daar-
mee professionaliteit uit. Ze zijn niet alleen 
in ledental gegroeid, maar ook in kwaliteit. 
Zakenvrouwen die bij grote Zaanse onder-
nemingen werken, doen inmiddels ook hun 
voordeel met het lidmaatschap en er hebben 
zich maar liefst vier wethouders aangesloten. 
De nieuwe naam zegt het al: het belang van 
linken. Kunnen vrouwen onderling meer 
voor elkaar krijgen?
 
Desgevraagd blijkt de sfeer anders te zijn 
dan bij een gemengd netwerk. Men blijkt 
opener naar elkaar te zijn, problematiek 
eerlijker naar voren te brengen. ‘Mannen 
gaat het toch altijd voor de wind, ook als ze 
in zwaar weer zitten.’ Men ervaart het dat 
de gunfactor bij vrouwen onderling groter 
is, waardoor nog beter samengewerkt kan 
worden. Burgemeester Jan Hamming was 
in elk geval blij met de nieuwe benaming. 
Hij hoefde op die manier niet nog weer een 
nieuwe naam te onthouden. Het interne 
communicatiesysteem van de gemeente heet 
namelijk ook Zaanlink.
 
Het feit dat de drie netwerken samen het 

nieuwe jaar inluiden, past ook heel goed bij 
de insteek van zijn nieuwjaarstoespraak. Het 
is een gemeenplaats, maar daarom niet min-
der waar: samen sta je sterk en kun je zaken 
regelen die individueel moeilijk van de grond 
zijn te krijgen.
 
Een mooi voorbeeld is de landelijke intocht 
van Sinterklaas op 17 november. Onderne-
mers brachten anderhalve ton in, een kwart 
van het benodigde budget.
 
Jan Hamming: ‘Samen kunnen we meer, sa-
men kunnen we optimaal profiteren van de 
kansen die er liggen, samen kunnen we de 
uitdagingen die er ook zijn, het hoofd bieden. 
Maar laat ik het nieuwe jaar beginnen met 
wat mooie cijfers. Een economische groei 
van 3 procent. Een daling van 4,5 procent 
van de werkloosheid - voor het eerst onder 
de grens van 4000 - dat is onder het niveau 
van Nederland en de metropoolregio Am-

sterdam. Het aantal mensen in de WW daalt 
met dertien procent per jaar en de werkge-
legenheid blijft groeien. Vooral het toerisme 
speelt daarin een belangrijke rol. Sinds 2012 
is het aantal overnachtingen in Zaanstad 
verdrievoudigd.’
 
Vervolgens benoemde de burgemeester een 
aantal zakelijke hoogtepunten van 2018. ‘Op 
bedrijventerrein HoogTij is in rap tempo 
grond uitgegeven. Aan niet de minste bedrij-
ven. CTV De Vrede, Gam Bakker, Ayal Kaas 
en ZUIVER. Ook werden nieuwe bedrijven 
en initiatieven aangekondigd. Zoals de plan-
nen van Tony Chocolonely met Pakhuis De 
Vrede: een hoofdkantoor, een fabriek én een 
achtbaan. En cultuurcentrum De Hem in de 
kogelfabriek op het Hemterrein.
 
Maar er was meer, zoals de komst van inno-
vatieve zonnepanelenproducent Energya op 
Molletjesveer, de firma Rutte in de Achter-
sluispolder, nieuwe detailhandelsvestigingen 
in de Zaanbocht en nieuwe hotels bij station 
Zaandam. Ontwikkelingen die laten zien 
dat ondernemen en werken onlosmakelijk 
verbonden zijn met Zaanstad. Laat dui-
delijk zijn: ons DNA is dat van een woon-
werkstad.’ Natuurlijk is het niet alleen goud 
wat er blinkt. Het baart de burgemeester 
zorgen dat ondanks de economische groei 
een grote groep laagopgeleiden aan de kant 
blijft staan. Daartoe is werkbedrijf Werkom 
opgericht.
 
Nadrukkelijk riep Jan Hamming daarbij de 
hulp in van de ondernemers. In 2019 zal de 
gemeente ook de banden met de grote indus-
trie, zoals Cargill, Olam, Forbo, Verkade en 
AH, blijven aanhalen om het merk Zaanstad 
nog beter te positioneren. Wethouder Gerard 
Ram wil van Zaanstad de meest onderne-
mersvriendelijke gemeente van Nederland 
maken. Hamming heeft in de nieuwjaar-
toespraak voor de ambtenaren op het hart 
gedrukt hoffelijk te zijn tegen inwoners en 
ondernemers, feedback serieus te nemen.
 
Tot slot benadrukte hij het belang van goed 
onderwijs om mee te kunnen gaan in de snel 
veranderende wereld. De Zaanstreek richt 
daarbij vooral de blik op de techniek, het in 
2019 mogelijk maken van een techniekcam-
pus, een Hogeschool voor de Handen.

Ondernemers luiden 2019 in
Samen kunnen we meer

STREEK - Drie 
ondernemers-
verenigingen hadden 
afgelopen vrijdag de 
krachten gebundeld en 
samen in Lab44 op het 
Hembrugterrein een 
nieuwjaarbijeenkomst 
georganiseerd.

Guus Bauer

 p Drukte van belang in Lab44

 p Burgemeester Hamming geïnspireerd aan het woord
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