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Foto van Adrian Sommeling; “Zoetermeer is groot geworden door een mentaliteit 
van Pionieren en Vernieuwen. Als kunstenaar en inwoner van deze stad ben ik be-
naderd om dit te visualiseren. Naast mijn zoon ziet u op de foto medewerkers van 
de gemeente en inwoners van de stad. Dit is het uiteindelijke resultaat. 

Stadsgesprek samen focussen 
Dinsdag 13 oktober, 13.00  – 17.00 uur, Stadstheater

Constateert u actuele en knellende vragen of problemen in de Zoetermeerse samen-
leving? Dan is meedoen aan de Stadsgesprekken de gelegenheid om aandacht hiervoor 
te vragen. De gemeente heeft natuurlijk al een beeld van wat er speelt maar het is altijd 
goed om de vinger aan de pols te houden en zo goed mogelijk op de hoogte te zijn. 
Wie doen mee aan de Stadsgesprekken? Mensen die spreken namens sportverenigin-
gen, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs, jeugdhulp, wijkverenigingen en de 
gemeente. Het is de bedoeling om met elkaar te zoeken naar praktische oplossingen 
die snel uitvoerbaar zijn maar ook vernieuwende ideeën die misschien iets langer de tijd 
nodig hebben om te kunnen realiseren. 

Voor deze middag bent u, als u vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een sportvereniging 
of wijkvereniging, van harte welkom om mee te praten. Als het goed is, bent u al uitge-
nodigd maar meldt u zich vooral aan als dat nog niet gebeurd is. U kunt zich aanmelden 
via e-mail: stadsgesprek@zoetermeer.nl of telefoonnummer 14 079. 

Annemiek van Soest, projectleider Stadsgesprekken van de gemeente Zoetermeer: 
“Hier kan men meepraten over wat we moeten, willen en kunnen doen om voor de 
bewoners in Zoetermeer het verschil te maken. We gaan nadrukkelijk op zoek naar 
creatieve verbindingen. En er is volop gelegenheid om vooral ook met elkaar te praten 
en uit te vinden wat men voor elkaar kan betekenen.”

Wat heeft Zoetermeer groot gemaakt? Pionieren en Vernieuwen!
Wie heeft Zoetermeer groot gemaakt? U, als inwoner, ondernemer of vertegenwoordi-
ger van een vereniging, organisatie of instelling. De gemeente doet hieraan mee waar 
ze kan door het zien én zoeken naar ontwikkelkansen. Maar ook door vernieuwing 
aan te moedigen en verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. 

In vijftig jaar tijd groeide Zoetermeer uit van een dorp tot een stad van bijna 125.000 inwo-
ners. Dit is mogelijk door alle vrijheid en ruimte te bieden aan pioniers en vernieuwers. 
Door slimme samenwerking aan te gaan met inwoners, ondernemers, instellingen en de 
gemeente wordt de samenleving de motor van veranderingen.

Zoetermeer is nu grotendeels uitgebouwd, maar die pioniersmentaliteit moet behouden 
blijven en de ruimte krijgen. De gemeente wil graag in gesprek blijven met u als inwoner of 
partner. Mede daarom zijn de ’razende reporters’ dit voorjaar de straat op gegaan. Op zoek 
naar u, om te praten over uw beeld van de stad en de toekomst van Zoetermeer. 
De Week van Pionieren en Vernieuwen is een volgende gelegenheid. Doet u mee? 

Meer informatie over Pionieren en Vernieuwen en de week kunt u vinden op de 
website: www.zoetermeer.nl/pionierenenvernieuwen. Foto: FotoFlex 

Open huis: Jongerenproductiehuis Kerkenbos 
Woensdag 14 oktober, 15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur, Kerkenbos 16

Het jongerenwerk brengt jongeren, ouderen, wijkbewoners, 
vrijwilligers en sportverenigingen op een vernieuwende manier 
met elkaar in contact. Een manier om dit te stimuleren is de 
opening van twee jongerenproductiehuizen in de stad. Een 
jongerenproductiehuis biedt de ruimte aan jongeren om hen verder 
te helpen bij het ontdekken van hun talenten en interesses. Stichting 
Buurtwerk ondersteunt jongeren bij het realiseren van ideeën die zij 
hebben voor andere jongeren en de wijkbewoners. Denk aan een 
theaterproductie, een fototentoonstelling of een wijkdiner. Maar denk 
ook aan het opleiden tot bijvoorbeeld Citytrainer. Een Citytrainer is 
een jongere die sportactiviteiten opzet en leeftijdsgenoten begeleidt. 

In de middag en avond van woensdag 14 oktober staan de deuren 
van het jongerenproductiehuis aan het Kerkenbos 16 open. 
Buurtwerk en de gemeente nodigen u uit om binnen te lopen en 
kennis te maken. In de verschillende ruimtes kunt u jongerenwerkers 
en jongeren ontmoeten en spreken. Jongeren zullen laten zien wat 
voor activiteiten ze met elkaar ondernemen en ook hoe (oudere) 
bewoners hierin een rol kunnen spelen. Zo is er onder andere een 
kookworkshop waarbij jong en oud samen komen. Tijdens het open 
huis staan een hapje en een drankje voor u klaar.

Hélène de Bruijn, gebiedsmanager Stichting Buurtwerk
“Stichting Buurtwerk is de nieuwe jongerenwerkaanbieder in de 
gemeente. Wij richten ons primair op jongeren, maar betrekken ook 
de omgeving daarbij. Het jongerenproductiehuis biedt jongeren de 
ruimte en de faciliteiten om er eigen projecten vorm te geven. 
Zo stimuleren we jong ondernemerschap!” Jongeren van Jongerenproductiehuis Kerkenbos, foto: Stichting Buurtwerk
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‘Maker Education’
Donderdag 15 oktober, 16.00 uur, CKC, Leidsewallen 80

‘Maker Education’? Maak Onderwijs? 
Maker Education is een unieke combinatie van spelen en leren, ontwerpen, aanleren van 
moderne technologie en eigentijdse vormen van kennisdeling. Het maakt van leerlingen 
producenten in plaats van consumenten. In het ‘Digital Art Lab’ van CKC & Partners 
komen tieners tussen de 10 en 18 jaar bij elkaar. Ze leren van elkaar en worden gestimu-
leerd om creatief te zijn en te werken met de nieuwste technologie. Dit zijn de pioniers 
en vernieuwers van de toekomst! 
 
Op donderdag 15 oktober 
maken leerlingen van basis-
school De Edelsteen een 
dag lang kennis met Maker 
Education. Bij het Digital Art 
Lab gaan ze gezamenlijk 
een ‘kettingreactie-machine’ 
bouwen. Aan het eind van 
de middag presenteren ze 
het resultaat aan elkaar en 
aan vertegenwoordigers 
van diverse organisaties en 
bedrijven. Daarna wordt in 
een ronde-tafel-gesprek de 
waarde van deze manier van leren besproken en de vraag neergelegd wat een ieder kan 
betekenen voor Maak Onderwijs in Zoetermeer. Aan deze dag werken CKC & Part-
ners, de Design-a-Thon School, Kennisnet, het Dutch Innovation Park en de gemeente 
Zoetermeer mee. De presentatie en discussie is zeker ook leuk en interessant voor 
leerkrachten, ouders, kinderen, kortom iedereen die nieuwsgierig is naar vernieuwende 
manieren van onderwijs. Vanaf 15.30 uur kunt u binnenlopen bij CKC & Partners. Aan-
melden is niet nodig.
 
Mevrouw Piem Wirtz Manager Digital Art Lab
“Maker Education, Maak Onderwijs, biedt mooie mogelijkheden voor basisschoolkinde-
ren. Ze worden voorbereid op de snel veranderende toekomst. Ze leren creatief te zijn, 
samen te werken, zelf te ontwerpen en te bouwen, problemen op te lossen. Kortom: 
vaardigheden van de 21ste eeuw!”

Bibliotheek en Stadhuis 
Rondleiding gemeentearchief
Maandag 12 oktober 11.00 - 12.00 uur
Donderdag 15 oktober 10.00 - 11.00 uur
Aanmelden vanaf 5 oktober op gemeentearchief@zoetermeer.nl

Welke informatievoorziening verwacht de inwoner van de gemeente 
Woensdag 14 oktober, 11.00 tot 14.00 uur, Bibliotheek
Wat willen Zoetermeerders en Zoetermeerse organisaties nu écht weten over hun ge-
meente en op welke manier willen zij hierover worden geïnformeerd. In korte gesprekken 
met inwoners proberen we hier achter te komen.

Stadhuissafari 
Donderdag 15 oktober, 10.00, 12.00 en 14.00 uur 
Ontdek met een gids uw Stadhuis. Wie werken daar nu eigenlijk? Wat doen ze daar en 
hoe ziet het er van binnen uit? De rondleidingen duren een uur en starten om 10.00 uur, 
12.00 uur en 14.00 uur. Meld u vijf minuten voor de start bij de ingang van Markt 10 en 
komt dat zien.

Stadsambassade
Donderdag 15 oktober, 17.30 - 21.00 uur, Dorpsstraat 13

Kom naar de Stadsambassade en praat mee!
Hebt u als inwoner van Zoetermeer een initia-
tief om de stad en het samenleven in de stad 
aangenamer te maken? Tijdens de Week van 
Pionieren en Vernieuwen, kunt u op donderdag-
avond 15 oktober bij de tijdelijke Stadsambas-
sade hierover met anderen praten, om advies en 
ondersteuning vragen en vraag en aanbod van 
kennen en kunnen met elkaar delen. Het gaat 
vooral over gedurfde en inspirerende initiatieven 
van stadsbewoners, ontstaan uit een lokale en 
maatschappelijke vraag. Het gaat om uw ideeën 
op het gebied van samen wonen, werken, leven, 
zorgen, organiseren en ontwikkelen in de breed-
ste zin van het woord. 

Natuurlijk gaan verandering en vernieuwing niet 
in een avond, maar het is een start om elkaar te 
ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Initiatiefrijke 
bewoners, vertegenwoordigers van ondernemingen, culturele organisaties, zorgorgani-
saties, stedenbouwkundigen en de gemeente Zoetermeer zijn dan bij elkaar om samen 
te brainstormen en om verbindingen te leggen. 

In een plenaire bijeenkomst schetst Floor Ziegler het beeld van Zoetermeer zoals inwo-
ners haar dit geschetst hebben tijdens een wandeling door de stad. Floor Ziegler is via 
het Ministerie van BiZa (Agenda Stad) als verkenner verbonden aan het platform Steden 
in Transitie. Floor belicht tevens een aantal lokale initiatieven en legt verbindingen met 
vergelijkbare ontwikkelingen in andere steden.

We hebben u hierbij nodig. Wilt u samen de stad van morgen maken?  Meldt u zich dan 
aan via e-mail info@terra-artprojects.com. Of loop even binnen bij de Bakkerswinkel 
(Dorpsstraat 125) en vul daar het formulier in.
 
Natalie Vinke, Terra Art Projects 
“We nodigen ‘Stadmakers’ van harte uit op deze avond om mee te praten over (nieuwe) 
kansen en mogelijkheden voor de eigen omgeving.“

Talenten in Samenspraak
Woensdag 14 oktober, 19.30 – 21.00 uur, raadzaal Stadhuis 

In de Week van Pionieren en Vernieuwen komt talentexpert Paul ’t Mannetje naar Zoe-
termeer en geeft een interactieve presentatie over het ontdekken, waarderen en ontwik-
kelen van uw talenten. In de presentatie gaat Paul met de deelnemers aan de slag met 
onder andere talentontwikkeling, samenspraak en reparatiemanagement. Reparatiema-
nagement is de overdreven aandacht voor wat er in situaties bij mensen en in organisa-
ties ontbreekt en fout gaat.
Paul beweert: Iedereen heeft talent! In zijn presentatie toont hij hoe u talenten op het 
spoor komt bij uzelf en anderen, hoe u talenten beter kan waarderen, verder ontwikkelen 
en vaker kan benutten. Uit onderzoek en ervaring weet Paul wat de focus op talentont-
wikkeling kan opleveren: meer (werk)plezier, verbeterde samenwerking, betrokkenheid, 
productiviteit en daardoor betere (samenspraak)resultaten. 
Samenspraak zal hierdoor op een deels andere manier vorm krijgen, en dat in het 
belang van alle betrokkenen. Met de talentenbenadering op weg naar gezamenlijk 
succes.
Bent u geïnteresseerd in talentontwikkeling, samenspraak en persoonlijke groei? 
Kom dan naar de presentatie van Paul. 

Paul ‘t Mannetje

Floor Ziegler


