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Vernieuwing en verjonging voeren boventoon

De Corner viert tweehonderdste
bijeenkomst in Zaans museum
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Tweehonderdste bijeenkomst van De Corner 
op 13 september in Zaans Museum

Deze bijzondere bijeenkomst vindt plaats 
op een bijzondere locatie, namelijk het 
Zaans Museum. “We wilden iets anders”, 
zegt voorzitter Ton Komen. “Een andere 
omgeving, een andere vorm van catering, 
een luchtiger programma etc. Eigenlijk is 
alles anders, behalve de bezoekers. We 
hopen, dat zij zich in deze nieuwe omge-
ving thuis voelen”.

Bestuursleden uit diverse geledingen
De afgelopen tijd heeft het bestuur van De 
Corner nogal wat wijzigingen ondergaan en 
vooral een verjongingskuur. Tot het bestuur 
traden toe: Heleen Keinemans (zelfstandig 
personeelsadviseur), Timo de Regt (direc-
teur uitzendbureau PDZ), Bea van 
Voorthuizen (accountmanager Economische 
Zaken gemeente Zaanstad) en Denise de 
Vries-Mans (zelfstandig mediaconsultant 
en grafisch vormgever). Het bestuur, of de 

sociëteitscommissie zoals het ook wel 
genoemd wordt, bestaat verder uit voorzit-
ter Ton Komen, Wim Bosman (secretaris), 
Herm Nieste (penningmeester), Frank Duijn, 
Petra Hardeman, Tom Selling en Ton R. 
Vermij. Het vormt daarmee een afspiege-
ling van allerlei maatschappelijke organisa-
ties en ondernemingen, zoals de gemeente 
Zaanstad en producerende en dienstverle-
nende bedrijven uit de Zaanstreek. 

Meer tijd om te netwerken
Volgens Ton Komen zijn er zeker tien onder-
nemersverenigingen in de Zaanstreek. 
“Maar dat zijn belangenbehartigers en die 
rol speelt De Corner niet. Wij willen zeven 
keer per jaar een platform zijn voor alle 
ondernemers, maar ook voor ondernemers-
verenigingen en belangenbehartigers zoals 
ZON. De Corner is volgens mij de ‘enige 
echte onafhankelijke club’ in de Zaanstreek, 
waar ondernemers, vertegenwoordigers 

bestuursleden ook weer een nieuw, eigen 
netwerk mee. En verder vind ik, dat er regel-
matig verversing van het bestuur moet 
plaatsvinden”. Petra Hardeman: “Bovendien 
is vernieuwing van het bestuur en van het 
programma van De Corner ook belangrijk 
om nieuwe ondernemers te trekken”. Ton 
Komen rept ook over een goede mix in het 
bestuur. “Ieder levert nu zijn eigen bijdrage 
en ik kan met een gerust geweten over een 
jaar of twee het estafettestokje overdragen”.

Goede mix
Naast Ton Komen, zijn ook Timo de Regt en 
Petra Hardeman bij het gesprek aanwezig. 
”Het is belangrijk, dat er ook jongeren in 
het bestuur zitten”, zegt Timo de Regt. “Het 
bestuur moet niet alleen een dwarsdoor-
snee zijn van allerlei verschillende maat-
schappelijke partijen, maar ook een mix van 
jong en wat ouder en van mannen en vrou-
wen. Daarmee verbreed je de kijk op onder-
nemen en bovendien brengen nieuwe 

De eerste netwerkbijeenkomst 
van de Zaanse Ondernemers 
Sociëteit De Corner vond plaats op 
11 oktober 1984. Destijds waren er 
99 leden. De honderdste Corner-
bijeenkomst was op 14 mei 1998 
en op 13 september kunnen 
Zaanse ondernemers en andere 
geïnteresseerden voor de twee-
honderdste keer bij De Corner 
netwerken. Want daar gaat het 
om, netwerken. Het aantal leden 
bedraagt, 28 jaar na oprichting, 
zo’n 400.

Vernieuwing en verjonging 
voeren de boventoon

v.l.n.r: 
Tom Selling, Wim Bosman, Frank Duijn,  Petra Hardeman, 
Heleen Keinemans, Bea van Voorthuizen, Ton R. Vermij, 
Denise de Vries-Mans, Timo de Regt en Ton Komen. 
Herm Nieste ontbreekt helaas op de foto.
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Andere locatie
Na jarenlang de bijeenkomsten in het club-
gebouw van Hellas Sport in Zaandam geor-
ganiseerd te hebben, is het bestuur van De 
Corner, in het kader van vernieuwing en 
ontwikkeling, voornemens om binnenkort 
uit te wijken naar een andere locatie. “Zoals 
gezegd, wordt de tweehonderdste bijeen-
komst in het Zaans Museum gehouden”, 
zegt Ton Komen. “We willen graag horen 
wat de bezoekers daarvan vinden. Of het 
Zaans Museum ook in de toekomst de loca-
tie wordt waar de bijeenkomsten gehouden 
worden, laat ik in het midden, maar het is 

natuurlijk wel een aansprekende plek. Als 
we succesvol zijn met onze vernieuwing, 
gaan we na de komende tweehonderdste 
bijeenkomst van De Corner op voor de vol-
gende tweehonderd”.

Meer info: www.de-corner.nl

van de politiek en andere betrokkenen bij 
elkaar komen”. Om de vernieuwing gestalte 
te geven, is de formule van De Corner de 
afgelopen tijd nogal aangepast. Ton Komen: 
“Bezoekers vonden de inleidingen van spre-
kers wat te lang, waardoor er te weinig tijd 
overbleef om te netwerken. Daarom is de 
spreektijd ingekort, waardoor een half uur 
extra netwerktijd werd gecreëerd”. 
“Op zich is het concept niet zoveel veran-
derd”, zegt Timo de Regt. “Maar de bijeen-
komsten zijn aantrekkelijker geworden 
door goede sprekers uit te nodigen die 
leuke en eigentijdse onderwerpen te 
behandelen. Dat moet een aanzuigende 
werking hebben op veel ondernemers”. 

Meer grote Zaanse ondernemingen
Het is de kunst om ondernemers te trekken 
vindt Petra Hardeman. “Uit eigen ervaring 
weet ik, dat het aanspreken van je eigen 
netwerk helpt. Je kunt op vele manieren 

netwerken, zoals via de sociale media, maar 
het elkaar fysiek ontmoeten blijft erg 
belangrijk. Directer en gerichter kan een 
contact niet zijn”. Wel betreurt Timo de 
Regt, dat er nauwelijks nog vertegenwoor-
digers van de grote Zaanse bedrijven naar 
de bijeenkomsten komen. 
“Deels zal dat te maken hebben met het 
feit, dat veel van deze bedrijven nu onder-
deel vormen van multinationals en dus 
meer internationaal georiënteerd zijn. Maar 
er zitten natuurlijk goede toeleveranciers in 
de Zaanstreek, waarmee ze kennis kunnen 
maken en zaken mee kunnen doen. 

Bovendien werken er veel Zaankanters in 
hun bedrijven. In beide gevallen kan net-
werken bij De Corner ook voor deze onder-
nemingen vruchten afwerpen”.

Agenda’s meer afstemmen
Op dit moment zijn er erg veel onderne-
mers die behoefte hebben aan opdrachten. 
Maar aan het binnenhalen van een 

opdracht gaat een heel proces vooraf. Je 
moet naamsbekendheid genereren en op 
mensen durven af te stappen. “Je moet dus 
netwerken en De Corner wil daarvoor een 
goed platform zijn en ruimte bieden”, zegt 
Ton Komen. “Bij ons kun je ook even losko-
men van je werk. Even ontspannen, met 
een ander oog naar je onderneming kijken 
en leren van anderen. Verder hoop ik, dat 
we de agenda’s van bijeenkomsten die 
belangenbehartigers organiseren, wat meer 
op elkaar kunnen afstemmen. Het is nu een 
beetje een lappendeken. Daarnaast is het 
jammer dat de gemeentelijke politici van 

Zaanstad nauwelijks meer naar onze bij-
eenkomsten komen. Op donderdag hebben 
zij Zaanstad Beraad en daar geven ze priori-
teit aan. Dat begrijp ik wel, maar voor 
ondernemers en politici is De Corner nu 
juist een platform om elkaar te leren ken-
nen en met elkaar in contact te treden. 
Synergie is precies de functie die ik voor    
De Corner zie”. 

“Bezoekers vonden de inleidingen van sprekers wat te lang, waardoor er 
te weinig tijd overbleef om te netwerken. Daarom is de spreektijd ingekort, 

waardoor een half uur extra netwerktijd werd gecreëerd”. 

Auteur Patrick van Hees 
over ‘De Geluksprofessor’
Tijdens de tweehonderdste bijeenkomst van De Corner zal Patrick van Hees, auteur 
van het boek ‘De Geluksprofessor’, een inleiding houden. Patrick van Hees (1969) 
groeide op in Zaandam en studeerde Commerciële Economie en Algemene Sociale 
Wetenschappen, met als specialisatie Massacommunicatie & Public Relations. 
Tijdens zijn studie werkte hij ‘s nachts als taxichauffeur. Naderhand bekleedde hij 
bij verzekeraars diverse marketing- en verkoopfuncties. In 2002 werd hij mede-eige-
naar van een adviesbureau, maar dat verkocht hij in 2009 aan een beursgenoteerde 
onderneming. 

 “Iedereen jaagt op geld. Hoe komt het dat iets wat iedereen najaagt niet gelukkig 
maakt?” vraagt Patrick van Hees zich af. De Zaanse volksbuurt waar hij opgroeide, 
zijn werk als taxichauffeur, zijn successen als directeur in de financiële sector in de 
aanloop naar de kredietcrisis en het inzien van de relativiteit van succes en aanzien, 
inspireerden Patrick van Hees tot het schrijven van zijn eerste boek. Hij deed vijf 
jaar onderzoek en ging twaalf keer naar Cambridge, dat uitgroeide tot zijn inspira-
tiebron. Die combinatie van levenservaring en wetenschappelijke inzichten leidde 
tot zijn ‘geluksrecept’ The Road to Happiness. Dat recept ontvouwt hij in zijn 
debuutroman ‘De Geluksprofessor’ en daarover zal hij op 13 september a.s. spreken.
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Eigenlijk is alles anders, 
behalve de bezoekers

v.l.n.r: 
Ton Komen, Timo de Regt en Petra Hardeman.

v.l.n.r: 
Heleen Keinemans, Timo de Regt, Denise de Vries-Mans en Bea van Voorthuizen


