
Maidenspeech Kim onder het genot van asperges 

Op woensdag 25 mei ontmoette geheel MKB Den Haag elkaar tijdens de jaarlijkse Aspergeparty. Dit was voor mij hét 

moment voor de maidenspeech als nieuwe voorzitter. Ik heb reeds op vele bijeenkomsten acte de présence mogen 

gegeven, maar ditmaal was ik dé gastvrouw van nagenoeg alle leden. Een goed moment om mijn speerpunten van 

het voorzitterschap toe te lichten. 

     

Op de nostalgische locatie Renbaan Duindigt kwamen ruim 230 ondernemers uit de Haagse regio bij elkaar. De 

dresscode Ascot-stijl zorgde voor prachtige hoeden en een kleurrijk geheel. Onder het genot van heerlijke wijnen, 

een diversiteit aan aspergegerechten en een unieke draverij, heb ik genoten van mijn nieuwe rol.  

Vele handen heb ik geschud, ik heb namen bij gezichten kunnen plaatsen, complimenten en succeswensen mogen 

ontvangen; en dat geldt niet alleen voor mij. Het is fantastische om te zien dat veel leden nieuwe gezichten 

introduceerden en er zodoende ook daadwerkelijk genetwerkt werd. Ik ben benieuwd wat er zoal aan nieuwe 

initiatieven ontstaan is! 

Voor een goed en gezond Haags ondernemersklimaat zijn drie assen mijns inziens van groot belang:  

 Traditionele bedrijven versus start-ups: Balans bewaken in de aandacht voor deze twee groepen. Juist ook 

verbinding tussen deze bedrijven leggen en samenwerking creëren.  

 Publiek versus privaat: Door samenwerking met de gemeente zowel op politiek, bestuurlijk als ambtelijk 

niveau het ondernemersklimaat optimaliseren: het verbeteren van regelgeving en dienstverlening. 

 Lokaal versus internationaal: de unieke positie van Den Haag benutten. De groei van internationale bedrijven 

en bewoners zorgt voor een nieuwe interessante groep opdrachtgevers. Als MKB vertaalt dat zich in de 

recente samenwerking met ICP, International Community Platform.  

Mijn uitdagingen voor 2016 en daarna zijn hiermee gezet. De lange lijst met activiteiten weerspiegelt de succesvolle 

inzet en samenwerking. Kijk eens op www.mkbdenhaag.nl voor wat er binnenkort op de planning staat.  

Het was een prachtige middag waar veel krachten gebundeld werden; daar maak ik mij sterk voor! 

Hartelijke groet, Kim 

 

http://www.mkbdenhaag.nl/


 

 
Wethouder Rabin Baldewsingh deed een  

oproep aan de ondernemers en gemeente voor  

meer aandacht voor ouderenwerkloosheid.  

 

 

Ondertekening samenwerking met ICP; de heer Imre Csoti. 

(www.icplatform.nl) 

 

 

De opbrengst van de draverij is overhandigd aan  

de Stichting Studeren en Werken op Maat; de heer B. de Bart. 

(www.studerenenwerkenopmaat.org) 
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