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Voorwoord
Met onder meer de viering van ‘75 Vrijheid’ en de 21e editie van festival
‘Bodega Norton Culinair Zoetermeer’ op het programma, is 2020 gestart
als een veelbelovend evenementenjaar. Totdat in maart het coronavirus
zijn intrede deed. In eerste instantie annuleerde de overheid het volledige
festival- en evenementenseizoen tot aan de zomer. Al snel bleek dat
Covid-19 voor veel langere tijd van invloed zou zijn op de evenementen-
branche, op de vrijetijdssector, op de horeca en op de culturele sector. En
daarmee ook op het evenementen- en activiteitenprogramma van de
stad Zoetermeer.

Het team van Netwerk Zoetermeer heeft zich snel herpakt. Onder het
motto ‘doen wat wél kan’ is er creatief en slagvaardig gestart met het
vullen van de ontstane leegte in het Zoetermeerse evenementen-
programma. De overstap naar online en hybride werd snel gemaakt en in
de hoogste versnelling zijn verschillende alternatieve marketing- en
evenementconcepten ontwikkeld.

Ook de bijeenkomsten voor de businessclub van Netwerk Zoetermeer zijn
vertaald naar online. Het aanbod van webinars, online kennissessies en
bijeenkomsten is door de aangesloten ondernemers als een goed
gewaardeerd alternatief van netwerken en kennisdelen ontvangen

Netwerk Zoetermeer heeft zich in 2020 in alle opzichten getoond als een
weerbare, creatieve en initiatiefrijke organisatie, die in staat is om - op
basis van samenwerken en krachten bundelen - Zoetermeer te profileren
als een aantrekkelijke stad om in te wonen, in te werken en om in te
ondernemen.

Stichting Floravontuur heet sinds december 2020
Netwerk Zoetermeer. De nieuwe naam en huisstijl
is het gevolg van de fusie tussen Stichting
Floravontuur en de Raad voor Ondernemend
Zoetermeer (RVOZ). Vanzelfsprekend wordt in dit
jaarverslag op deze fusie uitgebreid ingegaan.

In verband met de al bestaande samenwerking
in 2020 en omdat de naam Netwerk Zoetermeer
inmiddels in alle geledingen van de stad is
ingeburgerd, wordt in dit jaarverslag vanuit de
nieuwe organisatie en branding teruggekeken
op 2020.
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Kerntaken
Zoetermeer is een initiatiefrijke, groene stad met een gevarieerd cultuuraanbod, gezellige winkelgebieden, levendige horeca, prachtige parken en een
onderscheidend vrijetijdsaanbod. Netwerk Zoetermeer zet zich in voor de bewoners, de bezoekers en het bedrijfsleven van Zoetermeer. Met een actieve
businessclub als stabiele basis draagt het kantoor al meer dan 25 jaar bij aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat van de stad. Netwerk Zoetermeer
geeft uitvoering aan het evenementenbeleid van Zoetermeer, organiseert beeldbepalende evenementen en is de verbinding tussen het bedrijfsleven en
onze initiatiefrijke makers, waaronder de evenementenorganisatoren, de vrijetijdsaanbieders en de cultuursector.

Netwerk Zoetermeer richt zich hierbij op drie kerntaken: evenementen & festivals, inclusief het adviseren en ondersteunen van organisatoren,
citymarketingondersteuning, en het stimuleren van het ondernemersklimaat.

Evenementen
& Festivals

Citymarketing Ondernemers
klimaat
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stellingen
Netwerk Zoetermeer is de grootste en meest betekenisvolle businessclub in de regio
Zoetermeer. Gesteund door het uitgebreide zakelijk netwerk van maatschappelijk
betrokken ondernemers, bedrijven en organisaties, is het kantoor van Netwerk Zoetermeer
in staat om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de citymarketingdoelstellingen
van de gemeente Zoetermeer.

Hoewel Netwerk Zoetermeer in de basis een zakelijk netwerk is van Zoetermeerse bedrijven
en ondernemers, draagt het kantoor van de stichting met name bij aan het samenstellen
van het rijke en gevarieerde activiteitenprogramma in Zoetermeer op het gebied van vrije
tijd, evenementen, cultuur en sport.

Daarmee wordt de deelnemende ondernemers niet alleen een gezellige en interessante
businessclub geboden, maar wordt tevens bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de
stad Zoetermeer, als stad om in te wonen, in te werken en om te bezoeken.

Doel Actieve en initiatiefrijke stad

Netwerk Zoetermeer ondersteunt de gemeente
Zoetermeer op de volgende manieren bij de actuele
positionering van de stad Zoetermeer:
• het initiëren en realiseren van activiteiten en

evenementen, die de positionering van
Zoetermeer als actieve en initiatiefrijke stad
benadrukken, als aantrekkelijke stad om in te
wonen, te bezoeken, om in te werken en in te
ondernemen;

• het in de stad en regio optreden als proactieve
netwerkorganisatie, die samenwerkingsverban-
den en projecten initieert en realiseert, die
gelieerd zijn aan evenementen, cultuur en vrije
tijd.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Netwerk Zoetermeer inspireert en versterkt het
ondernemers- en vestigingsklimaat van Zoeter-
meer, door middel van:
• bijeenkomsten en zakelijke evenementen, met

als doel het bedrijfsleven in Zoetermeer te
verbinden, de samenhang te versterken en het
samenwerken en kennisdelen te vergroten;

• het inspireren van ondernemers en organisaties
in de businessclub, door het delen van kennis en
creativiteit en door het bedrijfsleven in de stad en
de regio te vertegenwoordigen;

• dit met de leukste businessclub van de regio als
achterban en samenwerkingspartner.
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Evenementen
& Festivals
Al meer dan 25 jaar organiseert Netwerk Zoetermeer met groot
enthousiasme - professioneel en veilig - festivals en publieksevenementen,
beeldbepalend en met een regionale aantrekkingskracht, zoals Bodega
Norton Culinair Zoetermeer en Bevrijdingsfestival Zoetermeer. Het creatieve
team van Netwerk Zoetermeer heeft een innerlijke behoefte om te
vernieuwen en om toffe nieuwe evenementconcepten te bedenken. Hierbij
wordt sinds 2018 continu het brandfilter gehanteerd, ontwikkeld om te
toetsen of een evenement- of communicatieconcept aansluit op de
kernwaarden die in het brandfilter zijn opgenomen: actief - maakbaar -
speels.

Medio maart 2020 werd in verband met corona een streep gehaald door het
beoogde evenementen- en activiteitenprogramma. Evenementen met een
meld- en vergunningsplicht zijn tot 1 september 2020 verboden.

Netwerk Zoetermeer heeft binnen de geldende maatregelen gekeken naar
wat er wél mogelijk is! Bestaande evenementen zijn in aangepaste vorm
georganiseerd en nieuwe (online) initiatieven zijn ontwikkeld. Dit jaar is een
toonbeeld geweest van hoe veerkrachtig en creatief organisatoren in
Zoetermeer met de situatie zijn omgegaan.



5

Advisering en (financiële) ondersteuning

Netwerk Zoetermeer denkt mee met initiatiefnemers die in Zoetermeer een
cultureel, sportief of maatschappelijk evenement of activiteit willen organiseren
en geeft gevraagd en ongevraagd advies op relevante onderwerpen met
betrekking tot evenementenorganisatie en promotie. Na het annuleren van het
evenementenprogramma is aan de organisatoren hulp aangeboden om mee te
denken over het uitstellen, aanpassen of annuleren van activiteiten en
evenementen. Ook is geadviseerd over het vergunningentraject en de te nemen
coronamaatregelen.

Met het garantstellingenfonds biedt Netwerk Zoetermeer organisatoren in de
stad de zekerheid dat, mocht de sponsorwerving de eerste keer niet toereikend
zijn, of mochten de exploitatieopbrengsten een keer tegenvallen, dat het
eventuele financiële tekort na afloop (tot een afgesproken maximum) wordt
aangevuld uit het fonds. Organisatoren die in 2020 een garantstelling hebben
ontvangen is aangeboden dat, mocht een evenement geannuleerd moeten
worden, of als er ideeën zijn deze later alsnog te organiseren, Netwerk Zoetermeer
graag in gesprek gaat over hoe hier financieel en organisatorisch mee om te
gaan.

In 2020 is aan 48 evenementen en activiteiten een garantstelling afgegeven.
Daarvan zijn er door corona 23 vrijgevallen en zijn door nieuwe initiatieven weer 21
aanvragen gehonoreerd.
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Gluren bij de Buren

Tijdens Gluren bij de Buren vinden er constant ontmoetingen
plaats: tussen artiesten, woonkamereigenaren, hun familie
en vrienden, buurtbewoners en ander belangstellend
publiek. Ook zijn enkele maatschappelijke en culturele
instellingen betrokken bij dit evenement. Met name het tot
stand brengen van ontmoeting tussen bewoners in de eigen
buurt en het versterken van de onderlinge sociale banden
zijn belangrijk doelen.

Gluren bij de Buren is georganiseerd op zondag 9 februari
2020. Ondanks dat het KNMI voor deze dag code oranje had
afgekondigd, was het een goed bezochte en zeer geslaagde
dag, met een programma van de meest uiteenlopende
optredens.

In totaal openden 68 ‘huiskamers’ de voordeur, waar in
totaal 180 optredens te bezoeken waren. De woonkamers
hadden gemiddeld 17,5 bezoekers per optreden.
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Bevrijdingsfestival

Op een relatief zeer kort moment voor Bevrijdingsdag is door
de overheid het organiseren van evenementen en festivals
als gevolg van de coronapandemie verboden. Om deze 75e
Bevrijdingsdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is
vliegensvlug een alternatief programma opgezet dat thuis
online was te volgen. Bij de Dobbeplas werd om 12.00 uur het
bevrijdingsvuur ontstoken. Vervolgens is op deze locatie een
gedicht voorgedragen door Stadsdichter Robbert Roos en er
is een bevrijdingsverhaal verteld. Er zijn registraties van alle
artiesten die zouden komen optreden beschikbaar gesteld.
En kinderpopster Dirk Scheele gaf vanuit huis een live-
optreden met de vrolijkste kinderliedjes.

BodegaNorton Culinair

Ook het altijd goed bezochte Bodega Norton Culinair
Zoetermeer is, vanwege de maatregelen rond Covid-19 en de
gevolgen ervan voor de horecasector, van de kalender
gehaald. In het weekend van 3 t/m 5 juli is in samenwerking
met de hoofdsponsor en de deelnemende restaurants een
speciale actie opgezet. Er is stadsbreed een (3-gangen)
actiemenu aangeboden, dat via culinairzoetermeer.nl,
zoetermeerbruist.nl en via social media is gecommuniceerd.
Deze actie is erg goed ontvangen in de stad én door de
deelnemende horecabedrijven, die alle zwaar zijn getroffen
en de extra aandacht én omzet door de restaurantbezoeken
goed konden gebruiken.
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Bruis in Huis

Netwerk Zoetermeer is direct na de eerste lockdown een
campagne gestart met als titel ‘Bruis in Huis’. Gedurende de
maanden april, mei en juni, en in december, zijn wekelijks
activiteiten georganiseerd, zowel online als voor in en om de
eigen woonomgeving. Uitgangspunt was om naast het
onderstrepen van het initiatiefrijke karakter van de stad, ook
de lokale ondernemers te helpen om hun activiteiten die wél
kunnen bij de Zoetermeerder onder de aandacht te brengen.

Activiteiten Bruis in Huis Campagne

Activiteiten die o.a. zijn georganiseerd:
• Bruis in Huis Pub Quiz
• Culinaire vrijdag en dé Zoetermeerse VrijMiBo
• Gluren bij de Buren – dé Thuiseditie
• Heel Zoetermeer Bakt – Thuis
• Schoenenjacht
• Bruis in Huis kerstquiz
• En meer…
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CultuurZomer
Zoetermeer
Met het enigszins versoepelen van de maatregelen aan het einde van het
voorjaar is Netwerk Zoetermeer, samen met het Cultuurfonds Zoetermeer,
het project CultuurZomer opgestart. Het doel van de CultuurZomer is om
culturele projecten te programmeren die binnen de regelgeving wél mogelijk
zijn. Hierbij wordt samengewerkt met een brede vertegenwoordiging van
culturele partners in de stad en met de gemeente Zoetermeer.

Afgelaste culturele projecten krijgen een tweede kans en er wordt ruimte
gegeven aan nieuwe innovatieve plannen die aansluiten op de situatie van
dat moment. Makers worden ondersteund bij de realisatie van hun project
door de juiste verbindingen te maken in de stad. Het volledige programma
wordt gepromoot via zoetermeerbruist.nl, cultuurzomer079.nl, verschillende
socialmediakanalen en de lokale nieuwsmedia.

Voor de financiering is oorspronkelijk gebruik gemaakt van de beschikbare
budgetten binnen Netwerk Zoetermeer en het Cultuurfonds. Ná introductie
van de CultuurZomer is er, vanwege het grote enthousiasme in de sector en
bij de gemeente, een Brede Taskforce Cultuur opgericht. Dankzij deze fijne
samenwerking is het mogelijk geworden de oorspronkelijke budgetten aan
te vullen met een significante donatie uit het corona-noodfonds.

Toen Nederland in september 2020 opnieuw grotendeels op slot ging,
betekende dit wederom dat culturele projecten werden stopgezet en dat er
niet meer gewerkt kon worden aan de ontwikkeling van projecten in de
nabije toekomst. Dit resulteerde ertoe dat Netwerk Zoetermeer en
Cultuurfonds Zoetermeer, samen met de Brede Taskforce Cultuur, als vervolg
op de CultuurZomer het project CultuurWinter Zoetermeer hebben opgezet.
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Festival Klassiek Zoetermeer

Klassiek Zoetermeer is een veelzijdig festival dat jong en oud
kennis laat maken met klassieke muziek. Het festival was in
maart in zijn geheel voorbereid, toen duidelijk werd dat het
geplande programma voor de week van 29 juni t/m 3 juli
geannuleerd moest worden. Samen met het CKC & partners
en de overige aanbieders is er naar een manier gezocht om
een deel van het programma in aangepaste vorm op een
later moment in het jaar alsnog te laten plaatsvinden.

Programmaaugustus/november

• Klassiek concert in het Stadstheater met het Ebony
Ensemble en het CKC-talent Chun Wai Ng

• Lunchconcert met klassieke recitals door Beth & Flo
• Lezing klaviermuziek door Ronald de Jong
• De basisscholen konden kiezen uit een fysiek programma

en uit online lespakketten. Ruim 350 basisschoolleer-
lingen namen in het CKC deel aan het workshop-
programma. 1.782 leerlingen volgden het online lespakket.
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Wandeltocht N3MP
Vanwege het annuleren van de jaarlijkse
Floravontuur Wandeltocht in mei, is samen met
Sportief Wandelgroep Zoetermeer als alternatief een
wandelevenement door de Nieuwe Driemanspolder
georganiseerd. Dit nieuwe natuur- en
waterbergingsgebied was in de zomer van 2020 net
geopend en voor het eerst toegankelijk voor het
publiek. Een mooie gelegenheid om het grote
publiek kennis te laten maken met dit mooie nieuwe
natuurgebied tussen Zoetermeer en Leidschenveen.

De wandeltocht vond plaats op zaterdag 1 augustus
en startte bij BurgGolf Zoetermeer. Er kon worden
gekozen voor de afstanden: 10, 15 of 25 km. De
wandeling is georganiseerd volgens de RIVM-
richtlijnen en het RIVM-protocol voor de
wandelsport.

Sinds maart was dit de eerste georganiseerde
wandeltocht in Nederland, en de deelnemers
kwamen zowel uit de regio Zoetermeer als uit de rest
van het land. Meer dan 600 wandelaars hebben aan
de wandeltocht deelgenomen.

Kunst &Cultuurprijs
Jaarlijks verzorgt Netwerk Zoetermeer de
organisatie van de Kunst & Cultuurprijs. Dit jaar
gebeurde dit in een gemoderniseerd format. De
inwoners van Zoetermeer konden nog steeds
kandidaten aandragen, echter het nomineren en
het kiezen van de winnaar van de Kunst- en
Cultuurprijs wordt sinds 2020 bepaald door een
deskundige vakjury.

Ook is een extra prijs toegevoegd: de Stimulerings-
prijs Opkomend Talent. Een prijs om waardering uit
te spreken voor de opkomende talenten van
Zoetermeer. Tevens is dit jaar een oeuvreprijs
uitgereikt. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag
15 december 2020 in het Stadstheater. Vanwege de
coronamaatregelen, was de uitreiking te volgen via
een livestream.

De Kunst & Cultuurprijs 2020 is gewonnen door de
openlucht theaterbeleving ‘Oberon’ van Storytellers.
Remco Koers won de Stimuleringsprijs Opkomend
Talent 2020. De Oeuvreprijs was voor Etienne Bakker
/ Sweet Lake Events.
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marketing
Netwerk Zoetermeer opereert als externe uitvoeringsorganisatie van de gemeente op het
gebied van citymarketing en stadspromotie. De aantrekkelijkheid van onze stad wordt
belicht, zowel in de stad zelf als in de regio, wat bijdraagt aan de promotie van Zoetermeer
als beste stad in de regio om in te wonen, om te bezoeken en om in te ondernemen. Hierbij
worden de uitgangspunten gevolgd van het actuele citymarketingbeleid. In 2020 zijn aan
Netwerk Zoetermeer de volgende citymarketingtaken toevertrouwd:

• delen van de Zoetermeerse evenementen- en activiteitenkalender en van het
vrijetijdsaanbod, onder meer via de website Zoetermeerbruist.nl, waarin zowel
aanbieders als bezoekers op een aangename en effectieve manier hun weg vinden;

• ontwikkelen en onderhouden van initiatieven, programma’s en faciliteiten, die zijn
gebaseerd op het ontdekken & beleven van Zoetermeer als aantrekkelijke stad om te
wonen en te bezoeken (toeristische productontwikkeling);

• het deelnemen als partner in het Stadhuis-Forum - plein Stad & Vrije Tijd -, met een
toeristisch informatiepunt op gebied van vrije tijd en cultuur.

Marketingkennis
In de afgelopen jaren is het kantoor van Netwerk
Zoetermeer op verschillende fronten versterkt met
marketingkennis, vooruitlopend op de beoogde
uitbreiding van de citymarketingwerkzaamheden.

Tegelijkertijd is het bestaande team van event
coördinatoren aan de slag gegaan met een meer op
eventmarketing gerichte aanpak bij het organiseren van
de bestaande festivals. Er is sinds 2018 bovendien
structureel ruimte in de organisatie gecreëerd voor een
coördinator Marketing & Communicatie. Dit heeft onder
meer gezorgd voor een significante groei van het
gebruik van en het aantal bezoekers aan de
promotionele website Zoetermeerbruist.nl, voor een
meer gestructureerde en eenduidige communicatie
rond het evenementenprogramma in de stad en een
aanzienlijke vergroting van het engagement via de aan
Zoetermeerbruist.nl gekoppelde socialmediakanalen.

Nieuwe citymarketingstrategie
In 2020 is de gemeente Zoetermeer gestart met
uitvoering geven aan het raadsbesluit ‘Actualisering
Citymarketingstrategie’. Als uitgangspunt voor de
nieuwe visie op de citymarketing en de hieraan
gekoppelde versterkte organisatie, dient het rapport
‘Versterking van de positionering en profilering van
Zoetermeer’ van bureau Boisen (Zoetermeer, 2017).
Medio 2020 heeft de gemeente Zoetermeer besloten om
de citymarketingtaken uit te voeren binnen de
gemeentelijke organisatie. Dit leidt ertoe dat per 2021 de
stadspromotionele taken van Netwerk Zoetermeer zijn
overgedragen aan de gemeente.

City
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Centrale evenementen- en promotiewebsite

Netwerk Zoetermeer is beheerder van de centrale evenementen- en
promotiewebsite ‘Zoetermeerbruist.nl’. Het kantoor is voor de organisatoren van
evenementen en voor vrijetijdsaanbieders het eerste aanspreekpunt.

In 2020 is de gebruikerservaring op de website Zoetermeerbruist.nl verder
verbeterd en is het efficiënt zoeken binnen het vrijetijdsaanbod in Zoetermeer
werkelijk mogelijk gemaakt. Door een slimme aanpassing in de menustructuur is
de evenementenkalender uitgebreid met een totaaloverzicht van het
vrijetijdsaanbod in Zoetermeer, dus van het aanbod dat doorlopend in de stad is
te bezoeken en/of te beleven. Tevens is een nieuwsfunctie toegevoegd aan de
website en zijn de presentatie en gebruiksvriendelijkheid verbeterd.

Vanwege de coronacrisis is de website Zoetermeerbruist.nl in 2020 minder vaak
bezocht dan in 2019. Normaal gesproken zijn de beeldbepalende evenementen
belangrijke trekkers. Hiervoor in de plaats is Zoetermeerbruist.nl een belangrijke
portal geworden voor bewoners en bezoekers die op zoek waren naar wat er nog
wél kon in de stad.

O.a. de campagne ‘Bruis in Huis’, opgestart in de eerste lockdown, het project
‘CultuurZomer’ én de zomercampagne waarmee het vrijetijdsaanbod in
Zoetermeer extra onder de aandacht werd gebracht, zorgden alsnog voor een
toename van bezoekers aan de website.
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Prestaties Zoetermeerbruist.nl
De coronacrisis is van invloed geweest op het aantal
bezoekers van de website Zoetermeerbruist.nl

• 300 ingevoerde evenementen (2019: 405)
• 89 actieve gebruikers / aanbieders (2019: 121)
• 71.045 websitebezoekers (2019: 116.450)
• 88.155 sessies op de website (2019: 162.000)

Aantallen gebruikers Zoetermeerbruist.nl die via socialmedia-
kanalen hebben doorgeklikt naar de website.

• 8.945 gebruikers via Facebook (2019: 3.325)
• 145 gebruikers via Twitter (2019: 41)
• 126 gebruikers via Instagram Stories (2019: 0)
• 106 gebruikers via Instagram (2019: 28)
• 60 gebruikers via LinkedIn (2019: 0)
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Architectuur Ommetjes
Als vervolg op de drie Architectuurwandelkaarten die in 2019
zijn ontwikkeld, heeft Netwerk Zoetermeer nog eens twee
nieuwe wandelkaarten ontwikkeld met elk twee Architectuur
Ommetjes. Het betreft de wijken Buytenwegh, De Leyens,
Seghwaert en Noordhove. Alle Ommetjes starten en eindigen
bij een RandstadRail-station.

De wandelkaarten zijn begin augustus 2020 uitgebracht en
zijn verkrijgbaar bij het Forum en op diverse sportieve en
culturele locaties in de stad. Het is de bedoeling dat op korte
termijn voor alle wijken deze ommetjes beschikbaar zijn.

Geo cache outdoor games
Een actieve manier van het ontdekken van de stad: Netwerk
Zoetermeer heeft voor de creatieve ontdekkingsreiziger sinds
enkele jaren een aantal geo cache outdoor games
beschikbaar. Met deze interactieve programma’s wordt op
basis van GPS en diverse opdrachten een wandeling /
fietstocht gemaakt door leuke delen van Zoetermeer .

De programma’s kunnen op drie locaties worden gespeeld:
de Meerpolder, het Buytenpark en in de Dorpsstraat /
Stadshart. Elke programma bevat een thema, het zijn alle
drie zeer geliefde programma’s.
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Magazine ‘UIT in Zoetermeer’

Elke twee jaar wordt de Toeristische Wegwijzer genaamd ‘UIT
in Zoetermeer’ uitgegeven. Een handige gids vol attracties,
activiteiten en tips op het gebied van recreatie en vrije tijd.

De editie 2019-2020 heeft een geheel nieuw eigentijds
uiterlijk gekregen, met een uitstraling die meer past bij de
nieuwe positionering van de stad. Het resultaat is een
vrolijke, 92 pagina’s tellende informatiegids waarin het
Zoetermeerse aanbod, verdeeld over 9 categorieën, aan de
bewoner/bezoeker wordt gepresenteerd.

Vlak voordat de nieuwe UIT in Zoetermeer in het voorjaar
2019 werd gepresenteerd, is helaas vernomen dat wegens
bezuinigingen er geen volgende edities meer worden
uitgegeven.

Campagne vrijetijdsaanbod

Vanwege corona vierden veel Zoetermeerders in eigen stad
vakantie. Netwerk Zoetermeer heeft toen in de
zomervakantie zes weken lang campagne gevoerd via
Zoetermeerbruist.nl, Facebook en Instagram. Tijdens deze
campagne is het vrijetijdsaanbod in de stad onder de
aandacht gebracht en is op basis van zes themaweken de
veelzijdigheid van de stad belicht. Uiteraard is hierbij
benadrukt welke attracties en bezienswaardigheden nog wél
veilig en verantwoord waren te bezoeken.

In het najaar heeft deze campagne een vervolg gekregen
om aan te tonen dat, ondanks dat vrijetijdsaanbieders hun
deuren hebben moeten sluiten, Zoetermeer nog voldoende
alternatieve mogelijkheden biedt om je vrije tijd op een leuke
manier te besteden.
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Informatieverstrekking

In 2020 hebben de medewerkers van het kantoor - zoals
jaarlijks - telefonisch en per e-mail de nodige informatie
verschaft aan organisaties, aan belangstellenden en aan
bezoekers en inwoners van de stad. In verband met de
coronacrisis is het aantal blijken van belangstelling wel
minder geweest dan gebruikelijk.
Netwerk Zoetermeer informeert de belangstellenden over de
verschillende mogelijkheden die er zijn op het gebied van
vrijetijdsbesteding, attracties, bedrijfsuitjes en (buiten)sport.

Informatiepunt Stadhuis-Forum

In het Stadhuis-Forum bevindt zich het Plein Stad & Vrije tijd.
Netwerk Zoetermeer informeert hier net als veel andere
organisatoren en instellingen op het gebied van
vrijetijdsbesteding, de bezoekers aan het Forum over de
verschillende mogelijkheden die de stad heeft te bieden,
onder meer via beeldschermen en een folderkast.
Begin 2020 is een interactieve digiflex-infozuil aangeschaft
met informatie over attracties en over het toeristisch aanbod
in Zoetermeer en in het Groene Hart.
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E-chopper arrangementen

Netwerk Zoetermeer heeft in 2020 arrangementen ontwikkeld
waarbij de stad en de omgeving wordt ontdekt op een
duurzame E-Chopper. Deze elektrische scooters zijn vanaf
juni 2020 te huur bij het kantoor van Netwerk Zoetermeer. Er
zijn twee routes uitgezet die o.a. leiden langs typische
Zoetermeerse bezienswaardigheden. Het doel van deze
arrangementen is mensen op een duurzame manier de stad
en de groene omgeving ervan te laten ontdekken.

ToeristischOverstap Punt (TOP)

Netwerk Zoetermeer heeft samen met de gemeente actief
bijgedragen aan de totstandkoming van de twee TOP-
locaties aan de rand van onze stad:
• Bentwoud (naast stadsboerderij De Weidemolen)
• Westerpark (naast Recreatiecentrum Westerpark)
Een TOP is een 'knooppunt' waar diverse bewegwijzerde en
niet-bewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen komen.
De routes zijn ook digitaal te openen via de app Route.nl.
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Groene Hart
Verbinders
Netwerk Zoetermeer participeert sinds het oprichtingsjaar 2018 in de
Stichting Groene Hart Verbinders. In 2020 is de samenwerking met de DMO-
organisaties en met de iconen in het Groene Hart voortgezet. Dit zorgt ervoor
dat evenementen en attracties beter bekend worden bij zowel de bezoekers
van het Groene Hart als bij de verschillende aanbieders. In zijn algemeenheid
wordt de centrale ligging en de stedelijke aantrekkelijkheid van Zoetermeer,
inclusief het vrijetijdsaanbod, als vertrekpunt genomen binnen de
gebiedsmarketing.

Samen met Bibliotheek Zoetermeer heeft Netwerk Zoetermeer een
businesscase geschreven om een officieel VVV Informatiepunt in te richten in
het Forum. Stichting Groene Hart Verbinders past hierbij het principe toe, dat
niet alleen het eigen gebied gepromoot wordt, maar dat ook het toeristische
aanbod in de regio van het Groene Hart onder de aandacht wordt gebracht.
Een win-winsituatie, want Zoetermeer promoot niet alleen het eigen aanbod,
de stad creëert ook meer zichtbaarheid in andere gebieden in het Groene
Hart.

Van juni t/m september heeft Netwerk Zoetermeer geparticipeerd in de
campagne ‘Wat kan in het Groene Hart?’. Er werd gekeken naar uitjes en
activiteiten die in deze periode wél mogelijk waren. Dit zorgde voor het
spreiden van bezoekers in de regio. Tegelijkertijd heeft Zoetermeer zich met
verschillende attracties geprofileerd als aantrekkelijke vrijetijdsstad in het
Groene Hart
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Netwerk
functie
Een goed ondernemers- en vestigingsklimaat is belangrijk voor Zoetermeer.
Het ondersteunt de positionering van de stad als aantrekkelijke
vestigingslocatie voor het bedrijfsleven. Daarom neemt ook het zakelijk
netwerken een belangrijke rol in binnen de organisatie van Netwerk
Zoetermeer. Met ca. 230 aangesloten ondernemers en bedrijven in 2020, is
onze businessclub de grootste actieve businessclub in de stad én in de
nabije regio.

Het Zoetermeerse bedrijfsleven mag gerust de backbone van de stichting
worden genoemd. Een club waar het bestuur trots op is, een collectief dat
maandelijks netwerkt en kennis deelt tijdens goedbezochte bijeenkomsten
en zakelijke evenementen.

Stuk voor stuk Zoetermeerse ondernemers die samenwerken en elkaar door
dik en dun steunen, in goede en minder goede tijden. En bovenal
ondernemers die gevraagd en ongevraagd, financieel en in natura
bijdragen aan het evenementenprogramma dat in Zoetermeer door Netwerk
Zoetermeer en andere organisaties wordt georganiseerd.
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Activiteiten en zakelijke doelstellingen

De activiteiten en zakelijke doelstellingen van de Netwerk Zoetermeer
Businessclub als ondernemersnetwerk, laten zich als volgt omschrijven:

• organiseren van professionele maandelijkse netwerkbijeenkomsten
en kennissessies, exclusief voor de eigen leden en lokaal bestuur, met
als doel het bedrijfsleven in Zoetermeer te verbinden, de cohesie te
versterken en het samenwerken en kennisdelen te vergroten;

• optreden als gesprekspartner voor branche- en doelgerichte
organisaties in de regio, met oog op het versterken van
samenwerkingen op het gebied van o.a. bestuur, onderwijs, innovatie,
werkgelegenheid en bereikbaarheid;

• in de nabije toekomst het ontwikkelen en organiseren van
congressen en strategische business events, ter versterking van het
imago, van het vestigingsklimaat en ter bevordering van het
ondernemersklimaat in Zoetermeer.

Dit alles met de grootste, leukste én meest veelzijdige businessclub van
de regio als achterban en samenwerkingspartner.
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Nieuwemanieren van netwerken

De drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van Netwerk
Zoetermeer was voorbode voor een nieuw ondernemersjaar,
waarin al wordt samengewerkt met de RVOZ en met mooie
maandelijkse netwerkbijeenkomsten en evenementen op het
programma. Door de coronacrisis hebben de bijeenkomsten
een andere invulling gekregen. Netwerk Zoetermeer is zich
gaan toeleggen op het organiseren van webinars, online-
bijeenkomsten, kennissessies en kleinschalige activiteiten.

De coronacrisis trekt in 2020 een zware wissel op veel
ondernemers in Zoetermeer. Netwerk Zoetermeer heeft waar
mogelijk hulp en ondersteuning aangeboden, als luisterend
oor of als verbinding naar regelingen en samenwerkingen.
Ook nam Netwerk Zoetermeer deel aan het periodieke
crisisoverleg tussen de gemeente en de vertegenwoordiging
van het Zoetermeerse bedrijfsleven. Tevens is een speciale
LinkedIn-groep gestart, waar ondernemers en de gemeente
actuele informatie delen.
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Fusie
RVOZ

Floravontuur Promotie Zoetermeer en Ondernemersvereniging RVOZ hebben
in 2020 met elkaar de gesprekken voortgezet waarin de ideeën voor een
fusie verder zijn uitgewerkt. Door de al intensieve samenwerkingen met
elkaar groeide het besef dat één grote businessclub in de stad veel meer
voordelen biedt dan twee losstaande businessclubs met elk een eigen
agenda en doelstellingen.

Medio 2020 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de RVOZ het sein
op groen gezet! De fusie betekent een nieuwe businessclub, die bestaat uit
circa 325 deelnemers en een enorme uitbreiding van mogelijkheden. De
nieuwe businessclub biedt meer netwerk- en samenwerkingsmogelijkheden,
meer bijdragen aan het bestaande evenementenprogramma in de stad en
meer invloed op het positioneren van onze initiatiefrijke stad als een heel
mooie vestigingsplaats voor ondernemers en het bedrijfsleven in de regio.

De laatste maanden van het jaar is met elkaar vastgesteld met welke missie,
visie en strategie de gezamenlijke activiteiten worden voortgezet. Ook is
hierbij een nieuwe naam en huisstijl ontwikkeld. Per 1 januari 2021 gaan beide
clubs van start onder de nieuwe naam: Netwerk Zoetermeer. Vol trots zijn op
vrijdag 18 december tijdens een interactief lanceringsevenement de nieuwe
naam en de ambities van de nieuwe businessclub bekendgemaakt.
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Team
Maak kennis met ons team van creatieve dienstverleners die van elke werkdag weer een feest probeert te maken. 

Ruud Steggerda
Directeur

Lutina Roerig
Manager projecten

Angela Adriaanse
Office & Businessclub

Marjolein Haars
Office & Events

Caroline de Winter
Events & Cultuur

Jeffrey de Bake
Events

Manon Kooman
Content
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Bestuur

Charlie Aptroot
Voorzitter

Ons onbezoldigd bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Benita van Wegen
Vice-voorzitter

Harm Mars
Penningmeester

Danny Nomen
Secretaris

Astrid van der Does
Bestuurslid

Sebastiaan Smits
Bestuurslid

Niek Brinkman
Bestuurslid

Robbert Roos
Bestuurslid

Geoffrey Tetro
Bestuurslid
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Volg ons

Contactgegevens
Netwerk Zoetermeer

Eerste Stationsstraat 97a
2712 HE Zoetermeer

079 316 1616

Info@netwerkzoetermeer.nl
www.netwerkzoetermeer.nl

Fotografie

Alina Krasieva Photography, X10C (Chris Lans), Ardito (Jan Evert Zondag), 
Archief Netwerk Zoetermeer, Gemeente Zoetermeer.

https://www.facebook.com/NetwerkZoetermeerBusiness/?show_switched_toast=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&locale=nl_NL
https://www.linkedin.com/company/netwerkzoetermeer/
https://www.instagram.com/netwerk079_business/
https://www.youtube.com/channel/UCivqpjDVEnXGgU9ZIbAs4Fg
https://twitter.com/Netwerk079
https://www.facebook.com/NetwerkZoetermeerEvents
https://www.instagram.com/netwerk079_events/
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