Willem Vermeend gastspreker bij Werkgeverskring Voorst
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TWELLO - De Werkgeverskring Voorst (WKV) zit in deze roerige tijden beslist niet stil. Bestuur
en leden grijpen elke gelegenheid aan om door netwerken en belangenbehartiging de huidige
crisis het hoofd te bieden en waar mogelijk, er sterker uit te komen. In de afgelopen maanden
heeft de Werkgeverskring Voorst een nieuwe koers uitgezet onder het motto: Samen voorsprong
creëren.

Hoe dat voornemen vorm moet krijgen werd vorige week donderdag duidelijk tijdens
een WKV bijeenkomst in de Rabobank. Als gastspreker was dhr. Willem Vermeend
(oud staatssecretaris van Financiën) uitgenodigd. Vermeend staat bekend om zijn
inzichten m.b.t. de actuele ontwikkelingen en trends op economisch en fiscaal terrein.
De gastspreker nam zijn toehoorders mee om met de nieuwe ontwikkelingen samen
een voorsprong te creëren. Vermeend ziet dat er in de komende jaren grotere
veranderingen op ons afkomen dan in de voorgaande 50 jaar. Hij gaf een kijkje in de
technologische vooruitgang in al zijn facetten. Niet alleen als internetondernemer,
maar ook als aanjager namens het Ministerie van Economische Zaken, die via
zogeheten Doorbraakprojecten gebruik en kennis van ICT door het MKB,
topsectoren, onderwijs en de zorgsector moet vergroten. In die rol heeft Vermeend
een aantal trends voor de toekomst gesignaleerd. We gaan naar een smartphoneeconomie. Geen PC’s meer, maar mobiel internet. Alles wordt gedigitaliseerd en als
je niet 24 uur per dag gevonden kunt worden op het internet, besta je niet.

Daarnaast kunnen we er volgens Vermeend niet meer onderuit: Big Data, Internet of
Things en 3D-printen zullen de nabije toekomst bepalen.
Euro of Dollar
Vermeend toonde zich opmerkelijk minder pessimistisch over de eurozone dan
menig ander econoom. Er komen steeds meer geluiden voor afschaffing van de euro,
maar daar gaat Vermeend niet in mee: ‘dit gaat niet gebeuren’. De euro heeft een
beter perspectief dan de dollar, de gastspreker voorspelt dat over 20 jaar Europa de
grootste economie ter wereld is. Daar kan of gaat Nederland ook van profiteren.
‘Ons land heeft in tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, een uitstekende
positie in de wereld. Op het gebied van innovatie staat Nederland in de top 10’, met
deze optimistische woorden stak Vermeend de Voorster werkgevers een hart onder
de riem en werd de WKV avond afgesloten.

