
IJmondiaan, hét businessmagazine van de IJmond                            februari 2015    •   pagina 3

Het was te doen gebruikelijk bij ons thuis dat mijn vader het grootste stuk vlees 

kreeg, want hij moest tenslotte hard werken. Persoonlijk vond ik mijn inzet op school 

in die tijd (overigens in tegenstelling tot de leraren) ook een toonbeeld van keihard 

werken. Maar ik kon nog wel begrip hebben voor de in mijn ogen giga verschillen 

op het bord, met mijn toekomstbeeld in gedachten. Nu een halve eeuw later, moet ik 

toch concluderen dat ik dat verschil niet meer ga goedmaken. Sterker nog, met drie 

bijna volwassen zoons aan tafel, moet ik vechten voor het behoud van mijn ‘stukje’ 

vlees op mijn bord.

Mijn tijd komt nog wel!

Voorwoord

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste 
ondernemersblad in de IJmond

Bij aanvang van de crisis zal menig 
ondernemer gedacht hebben ‘zo even de 
kop intrekken, mijn tijd komt wel weer’. 
Nu, zoveel jaar later, zijn we allemaal wel 
tot de conclusie gekomen dat de oude 
tijd niet meer komt en zullen we de 
referentiekaders en parameters bijgesteld 
hebben. Oude economieën stoppen en 
nieuwe komen op. Nieuwe kansen, 
nieuwe uitdagingen. 

Het door de Techniekcampus Techport 
georganiseerde bezoek aan de RDM 
Campus in Rotterdam is een eyeopener 
geweest voor nieuwe kansen. Top en 
inspirerend als je ziet hoe ze het daar 
organiseren om de studenten klaar te sto-
men voor de toekomst. Maar ook hoe het 
bedrijfsleven en onderwijs samen optrek-
ken om innovatie aan te jagen, samen 

met de studenten onder één dak. Goed 
voorbeeld doet volgen en als we de 
enthousiaste ideeën op de terugweg in de 
bus moeten geloven, dan gaan we bruisen 
in de IJmond.

U heeft het vast ook al gehoord, 
de calamiteitenbogen zijn in gebruik 
genomen. Mooi op tijd, kunnen we nog 
even oefenen voor de langdurige sluiting. 
Dus we kunnen er weer tegenaan. 
Niets houdt ons nog tegen, 
accelereren gaan we.

Onze tijd komt niet, hij is er al. 
Behalve mijn vlees dan.


