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Welkom aan Lodewijk Asscher in Zutphen 

23 november 2016 

Dames en Heren, 

Geweldig dat u hier allemaal bent, ter ere van het bezoek van Minister en toekomstig 

partijleider van de PvdA, Lodewijk Asscher. Lodewijk, dank je wel voor je komst en voor je 

bezoek aan onze stad. Ik hoop dat je vanmiddag geïnspireerd en onder de indruk je pad 

vervolgt.  

Dames en Heren, 

De belangrijkste uitdaging van de Gemeente en gemeenschap van Zutphen is het oplossen 

van de grote werkloosheid onder onze inwoners en het aanjagen van de werkgelegenheid en 

bedrijvigheid in onze stad en regio. We staan er nu iets beter dan vorig jaar en zeker dan 

twee jaar geleden voor, maar nog steeds niet heel goed. Je kan, ik als bestuurder, en jullie 

als ondernemers, onderwijsinstellingen, burgers, dan bij de pakken neer gaan zitten of er je 

schouders onder gaan zetten. Veel meer smaken zijn er niet.  

En ik ben er bijzonder trots op dat wij hier, met elkaar, ervoor hebben gekozen om in 

gezamenlijkheid keihard te werken aan de opdracht die wij delen. Want met mij hebben 

jullie de stemmen van werkzoekenden en jullie leerlingen en studenten gehoord.  Zij stellen 

een simpele vraag: kom ik ooit aan het werk?   Ziet de samenleving ons niet meer staan? Tel 

ik niet mee? En ik weet, net als jullie, dat wij geen antwoorden hebben op die vragen als er 

geen werkgevers bereid zijn om banen te bieden en te scheppen, er geen 

onderwijsinstellingen zijn die hun leerlingen en studenten goed voorbereiden op de 

toekomst en er geen overheid is die de randvoorwaarden zo schept dat het ook echt helpt.  

En dus kwam het ook voor mij aan op het bouwen van contacten met innovatieve 

werkgevers en met vrijdenkers en vernieuwers in bijvoorbeeld het onderwijs. Jullie helpen 

mij met het scheppen van die voorwaarden die nodig zijn om het allemaal mogelijk te 

maken. En dus stel ik steeds weer de vraag: wat heb jij nodig van mij om ons gezamenlijk 

doel te realiseren: ervoor zorgen dat er voor iedereen een plek is in onze samenleving.   

Het was een wonderlijke reis, waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Van alle kanten 

kwamen ideeën, van alle kanten energie, nieuwe partners. Wij als college van burgemeester 

& wethouders hoefden er slechts voor open te staan, te luisteren – echt te luisteren - en er 

keihard voor te werken om het mogelijk te maken. Deze keer, wordt er nu gefluisterd. Deze 

keer moet, deze keer zal het anders zijn. Voor onszelf en voor onze stad. De verandering die 

wij nu doormaken met elkaar is daarom vooral jullie verdienste. De gemeente weet wat zij te 

doen heeft en kiest daar ook voor met volle kracht. Wij faciliteren en stimuleren het 

ondernemerschap, proberen meer krachtige mensen aan onze stad te binden en helpen 
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mensen die afhankelijk zijn van de overheid. Niet door te pamperen of zacht te zijn – dat 

helpt maar even-, maar door ervoor te zorgen dat die plek er komt door samenwerking 

tussen jullie.   

En dus zijn dagen zoals deze bijzonder belangrijk. Stapje voor stapje creëren wij iets moois 

dat werkt. Onderwijs, Ondernemers en Overheid die samen staan voor groei van mensen. 

Hier in Zutphen heeft die samenwerking vorm gekregen in het Aanjaagteam Werk(t). Daarin 

zijn Onderwijs, Ondernemers, Overheid en  mensen uit de doelgroepen zelf, 

vertegenwoordigd en staan zij samen aan de lat om nieuwe concepten te ontwikkelen op 

het gebied van arbeidstoeleiding. Op dit moment heeft dat Aanjaagteam 22 concepten in 

uitvoering genomen en staan er een aantal nieuwe op de agenda. Het gevolg van deze 

samenwerking is dat er steeds meer mensen en ondernemers geïnspireerd raken om ook de 

handschoen op te pakken en na te denken over de vraag: wat kan ik doen?  

Goed werk en bestaanszekerheid, beste mensen, is ongelofelijk belangrijk. Ik vind dat 

ongelofelijk belangrijk. Met een eigen inkomen voel je vrijheid, zelfstandigheid. Werk is goed 

voor je zelfvertrouwen, gewoon het gevoel dat je mee doet. Dat het ertoe doet dat je er 

bent, en dat je onderdeel uitmaakt van iets groters. Dat er bijvoorbeeld iets gemaakt wordt, 

een product, of dat je andere mensen helpt. Op de werkvloer ontwikkel je een nieuw sociaal 

netwerk, maak je contact met andere mensen en ontdek je wat je nog meer zou kunnen of 

zou willen. Werk brengt op die manier ook nieuwe dromen, nieuwe ambities en het biedt 

houvast. Werk is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in onze samenleving, 

het biedt kansen, het biedt vooruitgang. En, niet onbelangrijk, op werk drijft onze economie. 

Onze economie die voelbaar en zienderogen weer aantrekt, mede dankzij het moedige 

beleid van dit kabinet en waar Minister Asscher een belangrijke rol in heeft vervuld. Hij staat, 

net als ik, voor dat goede werk, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid. Niet met de rug 

naar ondernemers en onderwijs toe, maar juist in samenwerking.   

Wij hier, beste mensen, bij elkaar, kunnen zorgen voor nieuwe dromen van mensen en hun 

kinderen. We hebben het, in ons, om onszelf en anderen uit te dagen iets beters neer te 

zetten en door samenwerking doelen te bereiken die wij samen delen. In deze zaal kunnen 

wij ervoor zorgen dat we vooruit komen. Want aan het einde van iedere dag willen we 

eigenlijk allemaal hetzelfde: een betere toekomst, voor onszelf en voor onze kinderen. Die 

toekomst overkomt je niet zomaar, die toekomst maak je zelf en met elkaar, met vallen en 

opstaan, maar we doen het samen! Ik kijk uit naar het vervolg van deze dag die zo mooi 

begon bij het Praktijkonderwijs en nu verder gaat op deze inspirerende plek gecreëerd door 

11 innovatieve en creatieve ondernemers.      

 

Speech Annelies de Jonge           


