
zering, onderhoud van openbaar 
groen, bereikbaarheid, knelpunten 
oplossen en managen van de orga-
nisatie in het algemeen.
Ook houdt de BMO Soest zes 
keer per jaar inloopspreekuur voor 
ondernemers. Op die momenten 
wordt advies aan ondernemers ge-
geven. Veelal gaat het om prakti-
sche tips. Daarnaast is het Bedrij-
ven Platform Duurzaamheid in het 
leven geroepen, in samenspraak 
met de gemeente Soest. Vier keer 
per jaar vinden er in dat kader 
bijeenkomsten over duurzame 
thema’s plaats, zoals led-verlichting 
en elektrisch rijden. 

GROTE BETROKKENHEID
Trots is het bestuur op de liefst 
200 leden van de Soester Zaken-
kring, een aantal dat de laatste 
jaren ondanks de crisis stabiel is. 
Martens: ,,De betrokkenheid van 
lokale ondernemers is groot. Dat 
is ons stokpaardje en dat maakt 
ons sterk. Al ruim zestig jaar 
lang. We zijn één van de oudste 
ondernemersverenigingen in 
Nederland. Het sterk aanwezige 
ons-kent-ons-gevoel draagt daar 
zeker aan bij. Neem alleen al de 
enorme opkomst op onze nieuw-
jaarsbijeenkomst en de haringpar-
ty Soest-Baarn, die tot de top 10 
in ons land behoort.”
Toch zijn er ook zorgen. Leeg-
stand bijvoorbeeld is net zoals 
in de rest van Nederland ook in 
Soest een probleem. ,,Het is niet 
dramatisch, maar de economische 
crisis gaat niet aan Soest voorbij,” 
zegt Wantenaar. ,,Gelukkig zien 
we vaak dat leegstaande ruimtes 
op den duur weer gevuld worden 
door lokale bedrijven. We maken 
ons geen zorgen over de lange 
termijn. Daarvoor zitten we op een 
te mooie plek. Maar, en daar wer-
ken we aan, we realiseren ons nog 
niet genoeg dat we in een parel 
van een regio leven. Als dat nog 
meer uitgedragen wordt, gaan 
we vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet.”  

www.zakelijksoest.nl

Door verbinding en samenwerking 
kan daar nog meer uitgehaald 
worden, stelt het bestuur van de 
Soester Zakenkring. Daarom willen 
Wantenaar en consorten graag 
bijdragen aan een gezamenlijke, 
sterkere uitstraling van de regio. 
,,We moeten meer samenhang 
creëren, daar zijn we allemaal bij 
gebaat,” stelt Wantenaar. ,,Natuur-
lijk kunnen vooral lokale overhe-
den daar een grote rol in spelen. 
Maar we moeten zelf ook over de 
grenzen van ons eigen dorp heen 
kijken. We kunnen van elkaar leren, 
niemand kan het alleen. Je proeft 
het, er is behoefte aan. We zien 
dat daar al duidelijke stappen in 
gemaakt worden. In Soest kunnen 
wij de motor zijn die dat aanzwen-
gelt.”

HANDREIKINGEN
Bijvoorbeeld met de bijeenkom-
sten en activiteiten die de Soester 
Zakenkring zo’n zeven keer per jaar 
organiseert. Zo worden er presen-
taties gehouden over toekomstge-
richt ondernemen en over de kracht 
van samenwerking en verbinding. 
Daarnaast brengt de ondernemers-
club bedrijven en organisaties met 
netwerkevenementen bij elkaar. 
Wantenaar: ,,Wij bieden op die 
manier handreikingen. We maken 
ondernemers wakker en zetten ze 
aan het denken, maar ze moeten 
het uiteindelijk zelf doen.”
De Soester Zakenkring heeft tevens 
een belangrijke spreekbuisfunctie 
richting de gemeente Soest. Vrijwel 
dagelijks is er contact, vertelt se-
cretaris Paul Martens. ,,We hebben 
een open oor bij de gemeente en 
worden serieus genomen. Soest ziet 
ondernemers als belangrijke pijlers 
van de sociaaleconomische samen-
leving en daar zijn we erg blij mee.”

ADVISERENDE ROL
Er is een uitvoerend orgaan dat 
onder de Soester Zakenkring valt, 
Bedrijven Management Organisa-
tie Soest (BMO Soest). De ambitie 
van BMO Soest is onder meer om 
samen met de aangesloten onder-
nemingen en de gemeente Soest 
te waken over de uitstraling en het 
kwaliteitsniveau van de bedrijven-
terreinen. Een waslijst aan taken 
zorgt daarvoor: onderhoud en 
beheer van het private en openbare 
buitenterrein, collectieve beveili-
ging en alarmopvolging, bewegwij-

Praat met Kees Wantenaar over 
de regio Amersfoort en zijn ogen 
beginnen te fonkelen. Een parel 
is het, vindt hij, maar wel één die 
opgepoetst moet worden. Opsom-
mend: ,,Centraal in het land, grote 
steden als Utrecht en Amsterdam 
vlakbij, ontzettend veel mensen 
in en om de regio, omsloten door 
universiteiten en hogescholen, een 
keur aan landschappen en recrea-
tieve voorzieningen en een ideale 
opbouw van de bevolking. Dat 

alles maakt dat we in een uitda-
gende regio wonen en werken.”

Wantenaar kan het weten. Hij 
heeft in de loop der jaren veel 
vergelijkingsmateriaal onder ogen 
gekregen. Als bestuurder in de 
voedingsmiddelen- en zuivelin-
dustrie opereerde hij landelijk en 
maakte hij veel regio’s van dichtbij 
mee. Maar, en dat is niet omdat hij 
in Soest woont, Amersfoort en de 
omliggende gemeentes vormen 
samen een wel heel bijzondere 
regio. 

IN
T

E
R

V
IE

W
IN

T
E

R
V

IE
W

De Soester Zakenkring bestaat al ruim zestig jaar, maar is bepaald geen verstokte 
ondernemersvereniging. Met Kees Wantenaar als nieuwe voorzitter aan het roer zet de 
overkoepelende club van alle ondernemerskringen in Soest meer dan ooit in op ver-
binding. Bijdragen aan een sterkere, gezamenlijke uitstraling van de gehele regio, zo 
luidt één van de belangrijkste ambities. Het bestuur van de Soester Zakenkring ziet 
grote kansen. ‘We realiseren niet genoeg dat we in een parel van een regio werken.’

SOESTER ZAKENKRING VERBINDT, 
PRIKKELT EN ADVISEERT
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‘We werken in een 
        PAREL van een regio’
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