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De economische vitaliteit van Zeeland

Standplaats Zeeland
Onder deze titel organiseert ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland een programma 
waarbij voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde komen. Dit 
gebeurt door (inter)nationale deskundigen van naam een paar dagen in Zeeland uit 
te nodigen. De gast bestudeert vanuit ZB in Middelburg het thema op locatie, houdt 
presentaties en colleges en gaat in dialoog en debat met vertegenwoordigers uit 
onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven, overheid, dienstverlening en bezoekers van ZB.

Na Wubbo Ockels, Paul Schnabel, Louise Fresco, Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der 
Veer, Nout Wellink en Thomas Rau is Bernard Wientjes nu te gast.  

Bernard Wientjes (Amsterdam, 1943) studeerde Nederlands Privaatrecht in Amsterdam. 
Door het vroegtijdig overlijden van zijn vader nam hij op 26-jarige leeftijd de leiding 
van het familiebedrijf over. Hij breidde deze onderneming uit tot een groep van 
ondernemingen met een sterke positie op de markt van kunststofproducten.
Van mei 2005 tot juli 2014 was Wientjes voorzitter van de werkgeversorganisatie 
VNO-NCW en werd daardoor vicevoorzitter van de SER en covoorzitter van de Stichting 
van de Arbeid. Hij was in april 2013 als voorzitter van VNO-NCW medeondertekenaar 
van het Sociaal Akkoord, waarin de banenafspraak werd gemaakt: extra banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking.
Sinds 2014 is Bernard Wientjes hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij bekleedt 
daar de leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’, ondergebracht bij de Utrecht 
University School of Economics. Verder is hij onder meer voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van KPMG en van de Taskforce Bouw.

In de week van 22 t/m 24 maart 2017 is Bernard Wientjes vanuit ZB aan het 
werk met het thema: de economische vitaliteit van Zeeland.



Standplaats Zeeland is een initiatief van ZB. Zij wil hiermee haar functie van 
ontmoetingsplaats op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied vormgeven. 

Centrale vraag aan prof. Wientjes: wat kunnen we in Zeeland anders/beter doen (en 
wat doen we al goed) in de ogen van onze Standplaatsgast? Zeeland heeft misschien 
wat lastige (demografische) kanten, maar ook veel ruimtelijke, economische en 
culturele mogelijkheden. Wie of wat maakt dat we deze kansen ook benutten en goed 
omgaan met de lastige punten?

Programma

Woensdag 22 maart 2017
Deze dag staat in het teken van de ontmoeting met de 3 O’s in Zeeland: Overheid, 
Onderwijs en Ondernemers.
14.00 uur: HZ, University of Applied Sciences in Vlissingen 
Studenten van de opleiding Bedrijfskunde, Management Economie en Recht van de HZ 
ontmoeten Bernard Wientjes. In een uur vertelt hij hoe het Sociaal Akkoord tot stand 
is gekomen en wat zijn rol/acties daarin waren. En hij kijkt terug op de verkiezingen 
die dan een week eerder hebben plaatsgevonden. De studenten kunnen met hem in 
gesprek over de onderwerpen op hun vakgebied.
Vervolgens is er om 16.00 uur in de Raadszaal van het University College Roosevelt 
in Middelburg een bijeenkomst met de Maatschappij van Nijverheid en Handel. Prof. 
Wientjes wordt door voorzitter Luit Ezinga van SER Zeeland bijgepraat over de 
wijze waarop overheden de circulaire economie (waarin o.a. grondstoffen worden 
hergebruikt) een impuls kunnen geven. Prof. Wientjes zal vanuit zijn rol als voorzitter 
van de landelijke Taskforce Bouw zijn visie geven op de ontwikkelingen.  
Avond: Op uitnodiging van de Provincie Zeeland/Commissaris van de Koning de heer 
Han Polman een ontmoeting en gesprek van de heer Wientjes met vertegenwoordigers 
uit lokaal en provinciaal bestuur, het Zeeuws bedrijfsleven en maatschappelijke 
instellingen.  

Donderdag 23 maart 2017
In de ochtend spreken we over de verbinding van de voor Zeeland belangrijke sectoren 
van toerisme en gezondheid(zorg).
9.30-11.00 uur: Badhotel, Domburgseweg 1a in Domburg
Het actieprogramma (Balkenende-rapport) ‘Zeeland in Stroomversnelling’ noemt als 
prioritaire actie: Gezonde regio en Toerisme. Daarom gaan de meest direct betrokken 
branches in gesprek met de heer Wientjes aan de hand van pitches over de vitale regio 
voor inwoner en toerist.    
15.00-17.30 uur: Jongerendebat in de Aula van ZB in Middelburg
Zeeuwse leerlingen van Ostrea (Havo 5), Nehalennia (VWO 5) en Pontes (VWO 5) met 
profiel economie gaan met elkaar en met prof. Wientjes in debat over thema’s als:
Zeeland, het Florida van Europa? De noodzaak van een landbouwuniversiteit, de 
provincie in 2030 met alleen elektrische auto’s? Een jury beoordeelt de bijdragen. 
Debatleider is Frits Bloemberg, directeur debatbureau.
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18.15-19.00 uur: Interview met prof. Wientjes door 
de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging bij 
De Betho in Goes, over arbeidsparticipatie en de 
invulling van de Sociaal Akkoord-afspraken voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
19.30-22.00 uur: Standplaats Meet Up in de Foyer 
van ZB i.s.m. Commodores en Impuls Zeeland over 
de economische vitaliteit van Zeeland.
Fragmenten worden getoond uit o.a. het programma 
‘Stand van het Land’. De avond staat in het 
teken van de actualiteit met de betrekking tot de 
verkiezingen, de verhouding tussen (Rand)stad en 
platteland en kansen voor de Zeeuwse regio. 

Vrijdag 24 maart 2017
Een dagdeel: Onbegrensd (Zeeuws-)Vlaanderen 

11.00-16.00 uur: Ontvangst van de hoofdgast en 
genodigden in Terneuzen voor een programma 
over innovatie, circulaire economie en kansen voor 
de regio (over de grens). Tijdens een bootreis van 
Terneuzen naar Gent - met een presentatie over de 
Kanaalzone - gelegenheid voor (lunch)bespreking 
van deze thema’s. Aansluitend een bezoek aan de 
Biobaseplant in Gent.  

Deze achtste editie is
mede mogelijk dankzij:

 


