
Naast directeur van STOL architecten is Hans Zwetsloot ook voorzitter van het ONDB (Ondernemers Netwerk Duin- en 
Bollenstreek), een regionaal ondernemersnetwerk met ruim 300 leden. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij altijd het 
voorwoord voor de maandelijkse ONDB-nieuwsbrief, waarin hij, veelal met een glimlach, ingaat op zaken rondom het 
ONDB en/of het regionale (ondernemers) leven.  

Voor nóg meer van deze columns zie onze andere nieuwspagina’s of kijk bij de ‘uitnodigingen’ op www.ondb.nl/archief. 

 

Een schitterend en kleurrijk begin van 2019 . . . .  

Wie jarig is trakteert, dus laten we daar dit jaar van ons 20-jarig jubileum dan maar gelijk goed mee 
beginnen . . . . 

In de periode rondom Kerst en Oud en Nieuw worden we veelal overstelpt met een zee van lichtjes. We leven dan 
een paar weken in een vaak sprookjesachtige wereld vol fonkeling en schittering, die, zeker met de opkomst van 
de LED-lampjes, elk jaar nóg overweldigender lijkt te worden. Dus als begin januari alle kerstspullen eenmaal weer 
ingepakt en opgeborgen zijn rest er al heel snel een soort "zwart gat", waardoor het ineens weer even iets minder 
gezellig lijkt. Maar dit jaar echt niet, want het ONDB pakt dit jaar helemaal niet in, die pakt dit jaar juist uit . . . .    

Dit jaar beginnen we ons 20-jarige jubileumjaar namelijk al gelijk met een "dubbel"; naast het "schitterende en 
kleurrijke event" op 15 januari (vanaf 14:30 uur) hebben we nog een extra "TOP-event" gepland staan op dinsdag 
22 januari (vanaf 18:30 uur). Zet ze gewoon allebei alvast in je agenda en over dat "TOP-event" volgt dan 
volgende week nog een extra nieuwsbrief. 

Maar eerst plakken we er de 15e gewoon nog een extra dagje vol fonkeling en schittering aan vast. Gewoon om 
met zijn allen toch nog even een middagje/avondje dat "zwarte gat" te kunnen ontwijken. Een mooi moment om 
nog even gezellig net zijn allen bij te praten over het afgelopen en het komende jaar, onderwijl genietend van 
zowel ouderwets vakmanschap als van imposante lichtkunst.     

"Diamonds are forever"; Shirley Bassey zong het al in 1971. Laat dit event dus vooral ook een inspiratie zijn om je 
eigen bedrijf ook "forever" te laten zijn. Ook daar moet je vaak elke dag nog weer aan slijpen om tot die perfecte 
structuur te kunnen komen om het optimaal te kunnen laten schitteren. En dan niet om het, als het eenmaal echt 
klaar is, daarna gelijk te verkopen (al kan dat natuurlijk ook), maar vooral ook om er eerst zelf dan nog heel lang 
van te kunnen genieten . . . . 

En laat dit event daarnaast ook nog een mooie kans zijn om "het licht te zien", op welk vlak dan ook. Altijd zijn er 
door het jaar heen wel van die onderwerpen, uitdagingen of probleempjes waar je niet gelijk de oplossing voor 
ziet; meestal omdat je daarbij veelal volgens de gebaande paden denkt en redeneert. Dan is het mooi om af en 
toe eens in een minder vanzelfsprekende omgeving te vertoeven, waardoor je eens wat anders tegen de zaken 
aankijkt. Een creatieve omgeving met volop fantasie en (licht)kunst kan daarbij helpen. Een boot vol met mede-
ondernemers ook . . . .    

Rest mij om jullie, mede namens het Bestuur en de Activiteitencommissie een gezond en fantastisch 
2019 toe te wensen, zowel zakelijk als privé. Tot ziens in het komende jaar . . . .  

Hans Zwetsloot 

(voorzitter ONDB) 
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