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Samenvatting door Atta de Tolk
De ondernemer heeft uitdagingen genoeg
Hoe draai ik vandaag? Wat heb ik nog voor de boeg?
Hoe zorg ik dat mijn klant mijn zaak regelmatig bezoekt?
Zodat ik zorg dat mijn gezin wordt gevoed
Wat wacht er om de hoek en wat gebeurt er voor mijn neus?
Hoe speel ik in op actualiteiten en maak ik de juiste keus?
Dat ik ergens niet aan toekom, dat gebeurt me nog te vaak
Een gemiste kans is een risico voor mijn zaak
Ik heb het druk genoeg met mijn eigen dagtaak
Toch moet ik verder, dat is wat het lastig maakt
Maar, dan opeens worden de wolken opgeklaard
En verschijnt er een Biz als een stip op de kaart
Gebundelde kracht maakt het een stuk minder zwaar
Ontwikkel perspectief en zie de overwinning daar
Vele handen maken licht werk
Haal je handen voor je ogen, omdat dat je zicht beperkt
Wees bezig met je BIZ, weet je wat je merkt?
Je wordt nóg succesvoller, pro-actiever en scherp
Als je overlegt met je buurvrouw en buurman,
Dan ben je in touch met je omgeving en voorkom je dat strategie verandert in een onnodig
duur plan
Na antwoord op al je vragen begint het te dagen
Dat je sneller succes bereikt als je op de boot stapt samen
Samen, samen runnen we de BIZ
Zijn we voorbereid op regen en voorkomen we mist
Stappen we uit de duisternis, richting het licht
Alsof het elke dag een feestdag is
In donkere dagen zorgen we voor nog meer blijdschap
On top of business, wat draag ik bij aan en in mijn stad?
Ook buiten het seizoen waar pieten met kruidnoten strooien
Willen we harten verwarmen of tenminste de handen ontdooien
Wij houden het klimaat warm en gezond
Veilig, zodat men graag bij ons komt
Inderdaad, u hoort het goed, ik zei bij ons
Want dát verbond maakt de cirkel rond

Natuurlijk, niet iedereen is even betrokken
Maar hoe wordt je gezien als je blijft verstoppen?
Tijd is geld en de tijd is niet te stoppen
Het draait er ook om dat je de optelsom laat kloppen
Natuurlijk willen we omzet en winst
Dan is het belangrijk dat je je inzet vanaf het begin
Als je je boodschappen niet verwoord, heeft het geen zin
Het is stap voor stap, zorgen dat je klimt
De kansen voor het oprapen, je moet het jezelf wel gunnen
En natuurlijk kom je in het werkveld ook bij knelpunten
Voorkomen is beter dan dat het overkomt, in bepaalde situaties
Meebetalen is meebepalen, het zorgt voor meer participatie
Stap de wijde wereld in, uit je comfortzone, het zal je bevrijden
Nu ben je volwaardiger voor overheid en commerciële partijen
In plaats van haantjesgedrag en kijken wie baas boven baas is
Een constructief collectief met een solide basis
In plaats van aparte flarden, een krachtige kern
Een familie die je tegen grote gevaren beschermt
We dragen samen de lasten en dragen een steentje bij
Alleen is ook maar alleen, nu heb je toch meer zekerheid
Durvers, doeners, dromers met dezelfde belangen
Een vangnet, we laten niet toe dat je je hoofd laat hangen
Samen brainstormen over uitdagingen in de toekomst
1 team 1 taak grote kans dat het goed komt
Hoe fixen we aanbiedingen zonder de winst te laten droppen?
Hoe concurreren we met het online shoppen?
Hoe ben je uitnodigend? Laagdrempelig, toegankelijk?
Je bent letterlijk van bezoekers afhankelijk
Als je samen voorbereidt, dan sta je ergens voor
Het is toch heerlijk dat je bij deze club hoort?
Zet je in met ziel, zaligheid, hand en tand
Eerst de mens zien, dan zie je de mens veranderen in een klant
Ben in je in bizness, dan ben je de real deal
Ben je lid van een BIZ, dan ben je stabiel

Adviseer anderen om snel te ontgroenen
BIZ is Big Business, het gaat over miljoenen
Wat is de waarde van je klasse? Wat is je stappenplan?
Dit is Amsterdam, je kán niet werken zonder masterplan
Jullie aanwezigheid bewijst dat het zich uitbetaald je in een vak te verdiepen
Het harde werken wordt beloond, sta er bij stil, neem de tijd om te genieten!
We horen er allemaal bij en zijn hier om dat te vieren
Ook al staat jouw straat misschien dwars op het reguliere
Voorheen maakten een dozijn details je misschien overstuur
Maar nu kies je de kersen en laat de rest van de taart over aan het bestuur
Hierbij wil ik jullie van harte feliciteren
Er zullen vele cadeaus volgen als jullie blijven investeren
Wat de volgende vijf jaren zullen brengen, gaan we meemaken
Hopelijk wordt u zo blij als een kind tijdens de feestdagen!
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