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Elke deelnemer binnen de SEA heeft zijn
eigen kwaliteiten. Het ligt voor de hand de
regiefunctie bij de gemeente te laten. Daar
is deze het best gewaarborgd. Of zoals een
van de ondernemers het verwoordt: “Als
er iets op de zaak is, krijgt dat voorrang.
Een ondernemer kan geen secretaresse
vrij maken. De gemeente heeft meer
organiserend vermogen.” Binnen de SEA
moet meer duidelijkheid over en daardoor wederzijds begrip komen voor deze
verschillende rollen. Tegelijkertijd moet
SEA de pragmatische, snel schakelende
en eenvoudige organisatievorm behouden. De ‘vreemde ogen’ van het projectteam dwingen op een goede manier.

Bekijk de rollen binnen
het platform

evalueren.

Uitgave:

Colofon

Wilt u meedenken over de nieuwe agenda?
Neem dan contact op met Yvonne van
Amstel (programmamanager SEA),
06 - 24 23 59 84 of
Y.van.Amstel@zoetermeer.nl.

Een nieuwe Sociaal Economische Agenda
wordt dus breed gedragen. Inmiddels is een
inventarisatie van nieuwe agendapunten
onder bedrijfsleven en gemeente begonnen.
We gaan op weg naar een nieuw convenant!

De praktijk heeft uitgewezen dat concrete
doelstellingen goed werken. Tegelijkertijd
blijkt uit het onderzoek dat veel meer is
bereikt dan je in cijfers kunt meten. Een
nieuwe agenda zou naast meetbare doelen
ook kwalitatieve doelen mogen bevatten als ‘het vergroten van openheid en
transparantie’ of ‘het verbeteren van het
begrip tussen gemeente en bedrijfsleven.’

Sociaal Economische Agenda
(november 2009)

SEA

SPECIAL

De Sociaal Economische Agenda is een uniek
samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven
en de gemeente Zoetermeer. Als je het ondernemersklimaat wilt verbeteren, de werkgelegenheid wilt vergroten en het aantal uitkeringsge-

Wat is de SEA?

Uniek aan de SEA is de projectmatige aanpak. In
2006 zijn op niet meer dan een paar A4-tjes concrete doelstellingen geformuleerd en op volgorde

Doelen gehaald

Naar het functioneren van de SEA is onderzoek
gedaan door het onafhankelijke NICIS Institute.
NICIS is gespecialiseerd in de thematiek rond sociale
en economische kracht van steden. De conclusie is
duidelijk: de Sociaal Economische Agenda is een aanwinst voor Zoetermeer. Natuurlijk valt er ook nog
het nodige te verbeteren: daarvoor hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan (zie achterzijde).

De eerste periode van de Sociaal Economische
Agenda zit er bijna op. Drie jaar geleden besloten de gemeente Zoetermeer en het bedrijfsleven sámen te gaan werken aan oplossingen voor
sociaal-economische problemen in Zoetermeer.
Er kwam een convenant met concrete doelen en
projecten. Nu de periode bijna om is, is het tijd
de balans op te maken en te bekijken wat de SEA
concreet bereikt heeft. En dat is veel! Meer banen,
meer veiligheid, minder regels en vooral: een veel
betere dialoog tussen bedrijfsleven en gemeente.
In deze uitgave zetten we de resultaten op een rij.
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Echte betrokkenheid
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Patrick van Domburg, wethouder Veiligheid
“De gemeente Zoetermeer vindt het belang
zich veilig voelen in de stad. Binnen SEA he
nen zetten. Zo hebben alle winkelcentra ee
termeerse Meerbloem. Het keurmerk betek
politie blijven werken aan veiligheid. Als gem
maar we kunnen niet zonder de inbreng van
ook voor een van mijn andere portefeuilles:
gen bedrijven hoe ze regels en procedures e
het eenvoudiger. Dat maakt ondernemen in

“Je moet de SEA in stand houden”.
De uitspraak van slechts een deelnemer,
maar blijkens het onderzoek zeer breed
gedragen. De SEA werkt in Zoetermeer.

Waar gaat het naartoe?

E
o
“J
n
k
b
o
u

nd

T
v

h

In de SEA hebben gemeente en ondernemers elkaar gevonden. Informatiedeling

Wederzijds begrip
en kortere lijnen

Misschien nog wel belangrijker dan de cijfers
is het gevoel dat mensen over Zoetermeer
hebben. In het NICIS-onderzoek blijkt dat
veel deelnemers vinden dat de sociaaleconomische ontwikkelingen verbeteren.
En op vele vlakken. Toegenomen besluitvaardigheid van de gemeente, verbeterde
veiligheid in winkelcentra, de profilering van
Zoetermeer als leisurestad zijn maar enkele
van de zaken die worden genoemd. Het
algemene gevoel is dat er nu veel gebeurt,
in tegenstelling tot een aantal jaren geleden. SEA werkt als katalysator, als aanjager om mensen in beweging te krijgen.

Sociaal-economische
ontwikkelingen verbeteren

tussen alle partijen is een cruciale succesfactor binnen de SEA. Daarbij gaat het
zeker niet alleen over een informatiestroom
tussen gemeente en bedrijfsleven. Ook
bedrijven onderling hebben elkaar beter leren kennen en hebben gemerkt dat
gezamenlijk optrekken de voortgang van
projecten enorm kan versnellen. “Door
de SEA is het vertrouwen toegenomen
en daardoor zijn er meer open gesprekken,” concludeert een van de deelnemers.

et

De SEA heeft concrete doelen geformuleerd.
Het is dus logisch naar de resultaten hiervan
te kijken. Natuurlijk is niet van alle doelen
vast te stellen dat het succes voor 100% aan
de SEA te danken is. Andere factoren hebben ook invloed. Het is echter wel duidelijk
dat de SEA bij diverse projecten een belangrijke rol heeft gespeeld. Uit het onderzoek

Wat is er bereikt?

“In SEA deel je zaken met elkaar, iedereen
weet overal van af; in bilaterale overleggen
tussen wethouder en bedrijfsleven is dit niet
het geval.” Door de projectmatige aanpak
van de SEA zaten de deelnemers regelmatig
met elkaar om tafel. Zo konden verwachtingen worden getoetst en kon iedereen laten
zien welke inspanningen er al gedaan waren.

Open communicatie

Vrijwel alle doelen per project zijn gehaald.
Op sommige vlakken is door de economische crisis een stabilisatie of lichte terugval
te zien. De successen die tot medio 2008 geboekt zijn, zorgen dat de schade hiervan tot
nu toe beperkt blijft. Elders in deze special
is per project beschreven wat er bereikt is.

Resultaten per project

blijkt bovendien dat de SEA veel meer heeft
bereikt dan in cijfers is uit te drukken.
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Voor de SEA-projecten zijn extra financiële
middelen beschikbaar gekomen. Daarnaast de niet in geld uit te drukken inzet
van mensen. Van ambtenaren die gesloten
structuren doorbroken, buiten de eigen
afdeling samenwerkten en bereid waren de
taal van de ondernemers te leren. En van het
bedrijfsleven, waar talloze individuele ondernemers tijd investeerden in het gezamenlijke
doel in plaats van in de eigen onderneming.

Extra middelen

De SEA is niet een project van een paar
mensen, maar wordt zeer breed gedragen.
Zo hebben alle wethouders het convenant ondertekend en hebben ze zich de
afgelopen jaren op hun gebied ingezet om
resultaat te bereiken. Dit is een duidelijk
signaal hoe belangrijk de gemeente de SEA
vindt. Ook vanuit het bedrijfsleven is veel
betrokkenheid getoond. Koepelorganisaties
als RVOZ, DVZ, Stadshart, MKB Randstad
West en de Kamer van Koophandel Den
Haag kantoor Zoetermeer, waren bij de
oprichting betrokken en hebben hard aan
de verschillende projecten getrokken.

Projectmatig en pragmatisch

In de SEA wordt projectmatig en efficiënt gewerkt. Een beperkt aantal doelen,
korte memo’s in plaats van lange beleidsstukken, efficiënte vergaderingen en een
projectteam dat de druk op de ketel
houdt. De SEA is gemeentebreed actief
en fungeert daardoor als vliegwiel voor
de gemeentelijke organisatie. Door deze
pragmatische aanpak zijn gemeente en
ondernemers dichter bij elkaar gekomen.
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Waarom werkt het?

