Jong, Drecht & Famous. In deze serie presenteren jongeren in de Drechtsteden zichzelf en laten zij hun licht schijnen over de
kansen en uitdagingen van deze regio. Deze serie is een productie en het eindresultaat van de Drechtsteden Trainees
(jaargang 2016/2017), waarmee zij jongeren in de regio een stem geven om politici, beleidsmakers, ondernemers en
iedereen die zich betrokken voelt aan te spreken en zich te laten inspireren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen, wie ben je?
Ik ben Thirza Monster, 34 jaar oud en woon in Dordrecht.

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Tijdens mijn studies in Amsterdam en
Leiden heb ik er, onder andere vanwege een relatie, voor gekozen om in
Dordrecht te blijven wonen. Ook toen ik na mijn studie een baan gevonden
had in Utrecht ben ik niet verhuisd. De banen die ik buiten Dordrecht had
waren voor bepaalde tijd en boden geen zekerheid om te verhuizen. Ik ben
altijd wel bereid geweest om te verhuizen, maar alles was goed bereisbaar.
Inmiddels, mede dankzij mijn eigen bedrijf en mijn ZZP-periode, heb ik een
groot netwerk opgebouwd met veel connecties in de Drechtsteden. Daarnaast
heb ik hier natuurlijk mijn familie en vrienden wonen.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Wat Dordrecht aantrekkelijk maakt is het mooie oude centrum en de leuke
culturele activiteiten die hier zijn. De regio is sociaal erg sterk, het heeft van
oudsher een christelijke achtergrond waardoor er verantwoordelijkheid voor
mensen is. Daarnaast zijn er nog veel familiebedrijven en ontstaan er mooie
initiatieven. Voor mij als ondernemer onder de vlag van Cirkellab geeft deze
regio mooie kansen omdat er een sterk netwerk is. Als je daar eenmaal in zit
zijn de lijnen kort en weet je de weg makkelijk te vinden. Je komt vaak dezelfde
mensen tegen die elkaar verder willen helpen.

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
De Drechtsteden hebben nog wel een aantal uitdagingen voor zich liggen. Ten
eerste vind ik het geringe aanbod van HBO- of WO-opleidingen een groot
gemis. Daarnaast zijn alle interessante trainingen en cursussen die je na je
studie kunt volgen ook bijna nooit in de Drechtsteden te volgen. Ten tweede is
er steeds meer werk voor hoger opgeleiden, maar zie ik ook dat er naar lager
opgeleiden mensen minder vraag is. Er moet juist ook gekeken worden naar de
inzet van lager opgeleiden in de samenleving. Zij kunnen net zo nuttig zijn als
anderen! Ten derde mis ik, als ondernemer, een goede infrastructuur voor
startups. Er is behoefte aan een soort accelerator programma of een incubator
waar partijen gebundeld kunnen worden. Vanuit Cirkellab werk ik hierdoor
toch vaker samen met startups buiten de regio.
Daarnaast zou het een mooie uitdaging zijn voor de Drechtsteden om meer te
investeren in duurzame (zelf)bouw. Het mag wat mij betreft veel creatiever,
denk bijvoorbeeld aan verschillende woonvormen als het delen van ruimtes
met anderen. Momenteel zijn de kavels die verkocht worden vaak te duur en
daarmee alleen geschikt voor het hogere segment. Het ontbreekt aan kavels
voor het lagere segment. Ook de behoefte aan duurzamer wonen als flexibele
woonvorm wordt vaak onderschat. Het is een steeds bredere groep die het
interessant vindt, zowel jong als oud. Projecten als 'tiny houses' zouden een
goede aanwinst zijn voor de Drechtsteden.

Wat is je favoriete plek?
Ik heb veel favoriete plekjes in de stad, met name de 'stadsmakersplekken'
zoals de stadslandbouwinitiatieven, de creatieve broedplaats DOOR, de
Stadswerven met Kunststrand en het Vogelnest in de Vogelbuurt. Maar wat ik
het meest uniek zou vinden zijn duurzame 'tiny houses'. Dit zou ik heel graag
willen zien in de Drechtsteden!

