Verslag van de ledenvergadering van de
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen

DA
Datum:

1 november 2012, 12:00 uur

Locatie:

Stoas Learning, Agro Business Park 82, Wageningen

Aanwezig: Bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester), Jan Lasschuit (secretaris)
en Piet-Hein van Spanje (lid) en nog 17 andere leden en genodigden

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gastheren (namens Stoas Learning).
Presentatie Stoas Learning
Stoas beweegt zich in twee markten, zakelijk (40%) en onderwijs (60%). De zakelijke tak is sterk aan het
groeien. De insteek is dezelfde, leren en het leerrendement vergroten. De kennisoverdracht is in de jaren
verschoven van zelftraining en e-learning naar strategisch- en maatadvies in het hele concept leren.
Stoas helpt met kennisoverdracht in bijvoorbeeld onboarding (het selecteren van medewerkers) en innovatie.
Hierbij bedienen zij vooral grote bedrijven zoals Shell, KLM en Achmea.
Presentatie Freezone
Mark Verhaar geeft een presentatie over glasvezelverbindingen. Wellicht is het handig/voordelig/nuttig voor
het BSPW om de afname van glasvezel te bundelen. Freezone koopt glasvezel groot in (bijvoorbeeld KPN of
Ziggo) en verkoopt dit dan inclusief SLA door aan afnemers. Hoe meer dit samen wordt ingekocht, hoe
goedkoper dit kan worden. Meer informatie volgt hierover op de website of in de mail.
Mededelingen en terugblik Haring & Frietparty
Er zijn veel positieve geluiden binnen gekomen betreft de party. Als het aan de bezoekers ligt, wordt dit elk
jaar herhaald. Hiervoor zal dan wel weer sponsorgeld nodig zijn. Wellicht volgend jaar met muziek erbij?
Bereikbaarheid BSPW
Er wordt nog steeds met de gemeente om tafel gezeten betreft bereikbaarheid, ook door het WOC. Er zijn
geen recente aanvullingen op de plannen over de verbouwing aan de Mansholtlaan. Vooralsnog wordt het
stukje tweebaansweg tot en met Het Gesprek aangelegd, inclusief de twee stoplichten ertussen. De aanleg
gaat pas beginnen vanaf 2014. Of dit de sterk toenemende drukte in het verkeer hiermee wordt ontsloten,
dat zullen we zien.
Rondvraag
Waar kunnen medewerkers terecht, die hun gebouw uit moeten bij een calamiteit? Het verzamelpunt is nu op
de rotonde, niet handig als er een weg over gestoken moet worden. Bij een calamiteit kun je altijd terecht bij
de buren of een bij een groot bedrijf op het BSPW. BSPW-ers helpen elkaar!
Wageningen, 1 november 2012,
Jan Lasschuit

