
HOOFDDORP - ZP-Net 
Hoofddorp is een feit. 
Afgelopen donderdag werd 
het lokale platform voor 
zelfstandig ondernemers 
gelanceerd tijdens een 
bijeenkomst met 
wethouder Arthur van Dijk.

ZP-Net Hoofddorp verbindt 
zelfstandige ondernemers uit 
Hoofddorp met elkaar en 
zorgt dat ze bij potentiële 
opdrachtgevers op de kaart 
komen te staan. Ontmoeten 
en verbinden staan centraal, 
waarbij kennis delen, samenwerken en elkaar helpen groeien belangrijk is. Het initiatief is 
voortgekomen uit een gezamenlijk project van Ymere en de Rabobank. Vervolgens heeft 
een aantal ondernemers het project opgepikt en besloten een eigen netwerk op te richten. 

Gevuld

Er hadden zich aardig wat mensen aangemeld, en aan het begin van de avond was de 
zaal donderdag dan ook goed gevuld. Na een inleiding van de voorzitter, Carin Sievers, 
werd het woord gegeven aan Van Dijk die aangaf dat hij erg enthousiast is over de 
vereniging en de gedachte erachter. De gemeente is al een aantal jaren druk bezig om 
wijkgericht werken te promoten, en ZP-Net Hoofddorp past wat dat betreft prima in het 
plaatje.

Daarna vertelde Ammo Lantinga, vertegenwoordiger van woningcoöperatie Ymere, de 
plannen van zijn organisatie om van het huidige gebouw aan de Pabstlaan een 
bedrijvenverzamelgebouw te maken. De verbouwing is intussen in volle gang, en de 
eerste aanmeldingen voor de verschillende werkplekken komen al binnen. Tijdens de 
daarop volgende 'pitch-ronde', stelde een aantal leden zich voor. De variëteit in bedrijven 
was zeer divers.

Ronald Schenk, van Incassobureau Regio Rijnland, Leiden, vertelde uit eigen ervaringen 
over wat er kan gebeuren als een bedrijf failliet gaat. Door een samenloop van 
omstandigheden ging zijn grafische bedrijf, dat hij in dertig jaar had opgebouwd tot een 
bloeiende onderneming binnen een half jaar naar de knoppen. Met de kennis die hij 
daarbij heeft opgedaan, is hij nu begonnen met een eigen incassobureau. Hoewel het 
eigenlijk geen echt opwekkend onderwerp is voor een openingsbijeenkomst, gaf Schenk 
wel diverse tips, waarmee je als kleine ondernemer aan de slag kunt om een faillissement 
te vermijden, of, als het dan toch zover komt, de schade beperkt te houden.

Pijlers

Na een korte pauze vertelde de voorzitter over de achtergronden die ervoor hebben 
gezorgd dat ZP-Net Hoofddorp is opgericht en wat de belangrijkste pijlers van de 
vereniging zijn: wijkgericht denken, hulp aan starters en elkaar ontmoeten tijdens 
informatieve bijeenkomsten. Verder gaat de vereniging vier keer per jaar een activiteit 



samen met Ymere organiseren. Alles in het kader: beter een goede buur dan een verre 
vriend.


