Toespraak Audrey Keukens
Bij het aanvaarden van het voorzitterschap van VNONCW West op 18 juni 2018 in Delft
Wat geweldig dat ik hier mag staan.
Dat jullie mij het vertrouwen geven om jullie nieuwe voorzitter
te mogen zijn.
Ik heb in de afgelopen weken al met veel leden gesproken.
Daar krijg ik enorm veel energie van.
Met veel plezier pak ik met jullie de uitdaging op om de
vereniging verder te vernieuwen.
Graag deel ik zo mijn ideeën, maar eerst wil ik mijn voorganger
bedanken.
René,
Elf jaar ben je voorzitter van VNO-NCW West geweest.
Dat is langer dan de toegestane termijn.
Dat zegt eigenlijk al genoeg.
Je hebt het heel erg goed gedaan en daar zijn wij – ik spreek
nu even als lid van de vereniging – je zeer dankbaar voor.
Het voert te ver om al je wapenfeiten op te noemen.
Dat red ik niet in de tien minuten die ik vandaag heb gekregen
.
Bovendien kan iedereen de prestaties op zijn gemak teruglezen
in het boekje met de columns dat je zojuist hebt gekregen.

Wat ik wel wil aanhalen zijn je inspanningen om de vereniging
te vernieuwen.
Ik wil graag verder gaan op de door jou ingeslagen weg.
Onder jouw voorzitterschap zijn de doelgroepnetwerken
opgericht,
zoals het DGA-netwerk,
Vrouwennetwerk,
Bouwpower
en Groene Groeiers;
die een aanvulling vormen op de reguliere regionetwerken.
De doelgroep- of issue-netwerken zijn een goed middel om
nieuwe leden aan ons te binden.
Graag ga ik de komende tijd in overleg met de leden om na te
gaan of we meer van dit soort netwerken kunnen organiseren
en zo ja, welke.
Ook zijn de eerste stappen gezet naar een ander type
bijeenkomsten.
Niet meer alleen het traditionele format van een of twee
sprekers op een podium en een netwerkborrel met bitterballen,
maar ook matchmakingevents, DGA-wandelingen of
meedenksessies.
Door variatie kunnen we ook andere groepen ondernemers
aanspreken.
Want lieve leden, als ik zo in de zaal kijk, is dat wel heel hard
nodig. Jullie aanwezigheid stel ik natuurlijk zeer op prijs, maar
waar zijn de jonge ondernemers?

Waar zijn mijn leeftijdgenoten?
Waar zijn de vrouwelijke ondernemers?
Ik zie wel vrouwen, maar de meesten werken voor het
secretariaat van VNO-NCW West.
Blij dat zij er ook zijn, laat daar geen misverstand over
bestaan.
Ik heb van René gehoord en het zelf al een aantal weken
mogen ervaren dat de inzet en prestaties van het bureau heel
hoog zijn.
Zonder die wetenschap was ik waarschijnlijk niet aan deze klus
begonnen.
Maar het is toch te gek voor woorden dat ik nauwelijks
vrouwelijke ondernemers zien.
En die zijn er heus.
En dan heb ik het nog niet over de aanwezigheid van
ondernemers met een andere culturele achtergrond.
Diversiteit, dames en heren, wordt een thema waar ik me de
komende jaren hard voor ga maken. En dat gaat verder dan
diversiteit in achtergrond, gender en leeftijd, maar ook
diversiteit in manier van denken. Wetenschappelijk is
vastgesteld dat diverse teams beter presteren, welke
ondernemer wil dat nu niet?
Ik vind dat persoonlijk belangrijk, ik vind dat belangrijk voor de
vereniging én voor de samenleving.

Je kunt niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in
de maatschappij en daar krijgen ook ondernemers last van.
Ik ga ernaar streven dat de samenstelling van het ledenbestand
en de besturen van VNO-NCW West een afspiegeling wordt van
de samenstelling van het Nederlandse bedrijfsleven.
En ik hoop dat ik ook een beroep op jullie mag doen.
Hoe is het met jullie samenstelling van het personeel gesteld?
Vormt die een afspiegeling van de samenleving?
Behalve voor diversiteit zal ik de komende jaren voor veel meer
ondernemersbelangen lobbyen, samen met de lobbyisten van
VNO-NCW en de voorzitters van onze besturen.
Er zijn veel zaken die we voor het Nederlandse bedrijfsleven
kunnen verbeteren.
Eentje wil ik er uit lichten.
We zijn uiteindelijk niet voor niets bij The Green Village.
Wat een mooie voorbeelden zien we hier,

Ik zie steeds meer leden die bijzonder innovatief zijn op het
gebied van duurzaamheid.
Ze pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en
investeren met durf in de ontwikkeling van circulaire business
cases, energietransitie en duurzame faciliteiten voor de stad en
samenleving van de toekomst.
Wij moeten ervoor zorgen dat wet- en regelgeving deze
innovatieve ontwikkelingen niet in de weg staan.

We moeten lobbyen voor ruimte voor deze bedrijvigheid, ook in
fysieke zin.
En als vereniging kunnen we samenwerkingsverbanden
faciliteren die tot succesvolle duurzame projecten leiden.
We kunnen verbindingen leggen tussen ondernemers onderling,
bijvoorbeeld in onze community Groene Groeiers,
maar ook tussen ondernemers en kennisinstellingen en
overheden.
De triple helix, die niet voor niets de gouden driehoek wordt
genoemd.
Beste ondernemers, laten we niet vergeten dat we hier in een
sustainable urban delta van wereldklasse leven.
Nergens ter wereld is de kwaliteit van het leven per vierkante
meter zo hoog als hier.
We leven gezond, hebben goed te eten en te drinken,
comfortabele huizen, we zijn beschermd tegen het water, we
hebben goede transportvoorzieningen, goede ict.
De ondernemers en hun baanbrekende innovaties liggen
hieraan ten grondslag.
Op zo’n basis kan een ondernemersvereniging niet anders dan
bloeien, de sky is the limit.
Het is een eer, maar vooral een cadeautje dat ik op zo’n basis
voorzitter mag zijn.
Dank u wel

