Op een mooie lenteavond op 3 april 2014 verenigen circa 50 werkgevers/ ondernemers zich
uit de gemeente Voorst in de centrale hal bij de Rabobank in Twello. Na een goede kop
koffie en de eerste bijpraat nodigt Pim Oostendorp, voorzitter van de werkgeverskring Voorst
uit om plaats te nemen in de zaal waar duidelijk wordt neergezet dat de WKV een club met
inhoud wil zijn en dit goed wil opzetten met de juiste ondersteuning. Aansluitend stapt Willem
Vermeend de ‘Lagerhuis’ opstelling in. Hij weet ons 1,5 uur te boeien, beginnend met de zin
‘de komende vijf jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 50 jaar’. Wij willen wel
eens weten in welke glazen bol hij heeft gekeken. En ja de punten zijn duidelijk:
- Europa is zo gek nog niet, dan mag Nederland wel op de eerste plaats staan als meest
chagrijnige volk maar we hebben een sterke munt en ondanks 5 verschillende kabinetten in
10 jaar tijd is de economie niet kapot te krijgen.
- we gaan naar een mobiel device economie, op je mobiel op binnenzakformaat sta je in
contact met de hele wereld en moet jouw bedrijf 24 uur vindbaar en volgbaar zijn en zo volg
je ook je concurrenten.
- transportstromen zullen verdwijnen als gevolg van 3D print revolutie. Waarom grote
voorraden aanleggen als je de materialen zelf kan maken. (www.3dprintwereld.com)
- en hoezo geheugen in je laptop, alles gaat via je eigen cloud, wel zo veilig.
Kortom een modern Europa midden in de wereld waar de technologie en internetgeneratie
ons inhaalt. Maar liever nog: gebruik maken van onze eigen intelligente kinderen van
ontaarde ouders. Die ontwikkelen zich als toptalenten maar laten we dan ook investeren in
het onderwijs en de leraren upgraden en laten onderwijzen in en met de huidige
technologie.
Met al deze nieuwe inzichten schuiven we al pratend aan bij het buffet met een goed glas
wijn. We gaan goed gevuld maar ook een beetje beduusd van al deze vooruitziende blikken
naar huis. Toch maar even googelen morgen….

Voor(s)t wat hoort wat!
Uiteindelijk gaat Willem Vermeend naar huis met Ranonkels ‘Sprinkles” geproduceerd door
Schoneveld breeding uit Twello
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