
In september is de 200e bijeenkomst van 
de Zaanse Ondernemers Sociëteit De 
Corner. Volgens voorzitter Ton Komen is De 
Corner ‘de enige echte onafhankelijke club’ 
in de Zaanstreek waar ondernemers, verte-
genwoordigers van de politiek en andere 
betrokken bij elkaar komen. “We organise-
ren zeven bijeenkomsten per jaar en willen 
laagdrempelig, maar hoogwaardig zijn. Ons 
ledenaantal schommelt zo rond 400”.

Om bij te blijven, is de formule van De 
Corner de afgelopen tijd aangepast. Ton 
Komen: ‘We kregen reacties, dat de inleidin-
gen van sprekers wat te lang waren waar-
door er te weinig tijd overbleef om te net-
werken. Die spreektijd hebben we ingekort 
en daarmee werd een half uur extra net-
werktijd gecreëerd, totdat de keuken open-
gaat. Intussen is ook het bestuur verjongd 
met nieuwe bestuursleden”.

Jongere ondernemers aantrekken
De gewijzigde formule en het verjongde 
bestuur moeten de aantrekkingskracht op 
jongere ondernemers vergroten. “We had-
den toch wat het imago van een club met 
gesettelde ondernemers”, zegt Ton Komen. 
“Maar we willen natuurlijk ook graag meer 
jonge ondernemers aan ons binden. Op dit 
moment zijn er erg veel ondernemers die 
behoefte hebben aan opdrachten. Maar aan 
het binnenhalen van een opdracht gaat een 
heel proces vooraf. Je moet naamsbekend-
heid genereren en op mensen durven af te 
stappen. Je moet dus netwerken en De 
Corner wil daarvoor een goed platform zijn 
en ruimte bieden. Onze website is gemo-
derniseerd en via social media proberen we 
de nieuwe lichting te bereiken. We nodigen 
bestaande en nieuwe leden ook uit om 
introducees mee te nemen om de sfeer te 
proeven”.

Bestuur verjongd
Vorig jaar bleek, dat het bestuur versterking 
moest krijgen. Jaap Pameijer, al jarenlang 
secretaris, vond dat zijn tijd er wel zo’n 
beetje op zat. En Ton R. Vermij, verantwoor-
delijk voor de communicatie, was door zijn 
operatie enige tijd uit de roulatie. “Ton doet 
natuurlijk erg veel werk en dan merk je dat 
je kwetsbaar bent als bestuur. Het was dus 
tijd om taken ook op jongere schouders te 
leggen en beter te verdelen”, aldus Ton 
Komen. Heleen Keinemans (zelfstandig per-
soneelsadviseur), Timo de Regt (directeur 
PDZ Uitzendbureau), Bea van Voorthuizen 
(accountmanager Economische Zaken 
gemeente Zaanstad) en Denise de Vries-
Mans (zelfstandig media consultant en gra-
fisch vormgever) traden toe tot het bestuur. Meer weten?

www.de-corner.nl

Sociëteitscommissie v.l.n.r. staand: Frank Duijn, Petra Hardeman, Herm Nieste, Heleen Keinemans, Bea van Voorthuizen, 
Wim Bosman en Timo de Regt.
Voorgrond v.l.n.r.: Ton Komen, Ton R. Vermij en Denise de Vries-Mans. Tom Selling ontbreekt helaas op de foto.

netwerken

Goede mix
“We hebben nu in het bestuur een prima 
mix van ouderen en jongeren en mannen 
en vrouwen”, aldus Ton Komen. “We werken 
met koppels op de verschillende deelgebie-
den. De bestuurders die er al zaten, moes-
ten even aan de gewijzigde omstandighe-
den wennen. Zelf heb ik dat ook gemerkt. 
Je roept wel eens wat, maar dan fluiten de 
jongeren je wel terug als het niet goed is”. 
Toen Gerard de Leeuw enkele jaren geleden 
aftrad, wilde Ton Komen tijdelijk als voor-
zitter fungeren, liefst in duo-vorm met pen-
ningmeester Herm Nieste. “Maar op een 
bepaald moment zei Herm: “Ik denk, dat 
het beter is, dat jij het alleen doet”. En zo 
werken we nu. Op enig moment wil ook ik 
stoppen natuurlijk. Ik denk dat die tijd over 
zo’n jaar of twee aanbreekt”. 

Betere afstemming
Ton Komen heeft zich hard gemaakt om 
versnippering van belangenbehartiging 
van, en communicatie door bedrijven, 
tegen te gaan. “Daarom is het goed, dat 
ZON er is als overkoepelende belangenbe-
hartiger. Samen met de verenigingen op 
bedrijventerreinen sta je daardoor sterker. 
Ik ben ook blij, dat de Zaanse ondernemers 
hun nieuws en informatie centraal kwijt 
kunnen in Zaanbusiness. Inclusief de agen-
da met ondernemersbijeenkomsten. 
Trouwens die stemmen we ook steeds 
beter op elkaar af. Ik denk, dat de onderne-
mers maximaal twee keer per maand naar 
een kwalitatief goede bijeenkomst willen 
komen. Goed agendabeheer en een goede 
afstemming van onderwerpen zijn daarom 
belangrijk”.

De Zaanse Ondernemers Sociëteit De 
Corner is dus hard op weg om het imago 
van ‘seniorenclub’ drastisch af te werpen. 
“Ik denk, dat we met het gewijzigde pro-
gramma, en het verjongde bestuur, goed 
aansluiten bij jonger publiek. Ouderen heb-
ben in hun ondernemersleven veel beleefd 
en kunnen jongeren veel vertellen. 
Omgekeerd, jongeren kunnen senioren op 
weg helpen in deze moderne en snelle tijd. 
Die synergie is nu precies de functie die ik 
voor De Corner zie, want na de aanstaande 
200e bijeenkomst moeten we natuurlijk 
opgaan voor de volgende 200”   

De Corner: ‘flitsender’ programma en verjongd bestuur
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