VERSLAG
K06/V18002/jv/120418/voorzittersoverleg
van het voorzittersoverleg VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, gehouden op donderdag 12 april
2018 bij Dirkzwager

Aanwezig; Henk Dekker – Lindus, Petra van Steijn – OKA, Francois van Schaik – Veron, Eric van
Gaalen – ECN, Marcel Hielkema – VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen
Afwezig; Martien Martens – OCO, Simon de Luy – IKN, Bas van Snippenburg – MKB Nederland

Opening
Marcel heet alle voorzitters welkom. Een speciaal welkom is er voor Francois van Schaik die
Veron zal vertegenwoordigen in dit overleg. Voordat er begonnen wordt, wordt gestart met een
voorstelronde.
Verslag vergadering d.d. 7 november 2017
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag.
Update Economic Board
Marcel geeft een update van de activiteiten van de Economic Board zoals die in het recente
jaarverslag 2017 staan en in het eerste kwartaal van 2018 zijn uitgevoerd. Activiteiten waren o.a.
het opstellen van de lobby speerpunten van de regio, overleg met Oost NL over financieringen
van bedrijven met als uitkomst dat de Board een klein eigen investeringsbudget gekregen heeft,
deelname aan de handelsmissie van het kabinet naar China, faciliteren van een ondernemersreis
naar de Hannover Messe, uitvoeren rapport digitale bereikbaarheid i.s.m. VNO NCW, assistentie
ten behoeve van de Koning Willem I prijs uitreiking (Nijmegen) en Start Up Delta Summit
(Arnhem), lunches met Kamerleden, faciliteren pitches bij en in samenwerking met de
verschillende ondernemersverenigingen. Afgesproken wordt dat het jaarverslag en het rapport
digitale bereikbaarheid aan de voorzitters doorgestuurd worden.
De voorzitters geven aan positief te zijn over de activiteiten van de Board daar waar het
promotie van de regio aangaat maar kritischer te zijn daar waar het om activiteiten binnen de
regio gaat; in een aantal gevallen worden projecten geclaimed door de Board die helemaal niet
van de Board zijn. Tevens begeeft de Board zich vaker op het terrein van de individuele
ondernemersverenigingen. Marcel geeft aan dit signaal mee te nemen in de Board en merkt op
dat de voornaamste doelstelling van de Board is en blijft het realiseren van regionale
samenwerking, cross-overs en regio promotie. Het is zeker niet de bedoeling om in de weg te
lopen maar vooral aanvullend te zijn. ECN heeft binnenkort een overleg met de directeur van de
Board om over de huidige samenwerking te spreken en specifiek ook van gedachten te wisselen
over of en hoe samengewerkt kan worden m.b.t. de ondernemerspitches voor financiering die in
de regio door de Board gehouden worden.

Mobiliteit
Het bij de agenda meegestuurde overzicht van de belangrijkste infrastructurele projecten wordt
kort besproken. De gesprekken hierover met de provincie en het rijk lopen goed, Bernard de
Graaf zit namens VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen aan bij het bestuurlijk overleg mobiliteit.
Daarnaast is onlangs een nieuwe mobiliteitsmakelaar aangenomen die zich op korte termijn bij
de verenigingen zal introduceren, krijgt de lobby voor de versnelling van de ICE AmsterdamArnhem-Frankfurt steeds meer steun en is de werkgroep Via15 van start gegaan voor
gezamenlijk overleg over de doortrekking van de A15. Veron is hierbij aangesloten en ook OCO
heeft aangegeven graag betrokken te zijn.
De voorzitters geven aan dat aan de lijst met lobby pojecten ook het witte kruis, de ontsluiting
met Rijnwaarden, toegevoegd moet worden. Tevens wordt opgemerkt dat de nieuwe milieuzone
in Arnhem een ergernis is, vooral omdat dadelijk alle steden andere regels kennen. Marcel geeft
aan dat VNO-NCW dit op het netvlies heeft. Ten slotte wordt besproken dat de bereikbaarheid
van bedrijventerreinen met het OV veel beter moet willen we echt mensen uit auto’s krijgen.
Overzicht voortgang banenafspraak
Marcel geeft aan dat werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Midden Gelderland en Rijk van
Nijmegen ver voorlopen op de banenafspraken per 31/12/17 (respectievelijk 38,5% en 76,4%).
De overheid daarentegen loopt sterk achter en het aantal banen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt krimpt daar zelfs. De voorzitters geven aan dat het goed is om de pers op te
zoeken om te laten weten hoe werkgevers in het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid nemen.
Inmiddels is vanuit de werkbedrijven informatie over de voortgang van de banenafspraak en de
activiteiten van de werkbedrijven aan de nieuwe raadsleden verstuurd.
Update verenigingen
De voorzitters geven een update van aandachtspunten en activiteiten binnen de verschillende
ondernemersverenigingen;
Veron
 Heeft geïnventariseerd waar interesses van leden liggen zodat hiermee een pool van
leden ontstaat die op verschillende vlakken kunnen worden ingezet; werkt beter dan
commissies. Om dit te inventariseren is een app ingezet die ook gebruikt wordt voor
communicatie tussen de leden;
 Op basis van de interesses wordt gekeken welke thema’s interessant zijn voor de leden;
deze thema’s worden dan op laagdrempelige manier gebracht.
 De vereniging heeft een goede relatie met de gemeente;
 Binnenkort wordt de Betuwe Ondernemers Beurs georganiseerd; tijdens de beurs wordt
ook de ondernemersprijs uitgereikt;
 De inkoopapp bij gemeenten werkt goed maar moet goed gevoed blijven worden met
opdrachten en vragen.
OKA





Bijeenkomsten worden tegenwoordig thematisch per kwartaal ingezet; in Q1 was het
thema inclusiviteit en hangen alle bijeenkomsten samen met dit thema. Onderwerp van
het volgende kwartaal is samenwerking, daarna vestigingsbeleid;
Er is sprake van het vertrek van een aantal leden; er wordt aangegeven dat dit oa komt
vanwege het feit dat relatief veel zzp’ers en dienstverleners bij bijeenkomsten aanwezig
zijn. Vraag is of dat zo is;
Er wordt momenteel gekeken naar vervanging van het OKA verenigingsblad;
Een nieuwe secretaris voor 20 uur per week is aangenomen per 1/6; Anja de Weerd.
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ECN



Bij een aantal aangesloten verenigingen is sprake van goede ledenaanwas;
Het zandtransport Beuningen – Nijmegen is een dossier wat gevoelig ligt bij veel
ondernemers; als de plannen van de gemeente doorgaan dan gaat dat voor heel veel
extra transportbewegingen zorgen waar ondernemers last van gaan hebben. Op dit
moment wordt gepleit voor een nieuw gedegen onderzoek.

Lindus
 Er is een Jong Lindus bijeenkomst gehouden met als thema; hoe houden we jongeren in
de Liemers?;
 Op 26 mei a.s. vindt de jaarlijkse techniekdag plaats, deze keer in Didam;
 Lindus werkt goed samen met het Euregionaal Economisch Netwerk; heeft een goed
congres gehouden inclusief meerdere workshops; doel is internationale samenwerking
in de regio te bevorderen;
 Lindus is positief over het initiatief Via15;
 Op 24 mei is een avond gepland tussen ondernemers en nieuwe raadsleden in de
verschillende gemeenten.
VNO-NCW
 Naast de techniekdag in de Liemers worden er dit jaar weer meerdere techniekdagen
georganiseerd inclusief een grensoverschrijdende techniekdag in Bocholt;
 Het netwerk voor topvrouwen in de regio begint goed van de grond te komen;
interessante bijeenkomsten die zeer goed bezocht worden;
 Op 24 april a.s. wordt het tweede congres van Legal Valley georganiseerd; ruim 400
deelnemers hebben zich aangemeld inclusief de minister voor rechtsbescherming;
 Lobby voor de versnelling van de ICE staat hoog op de agenda;
 VNO NCW wordt op dit moment veelvuldig gevraagd om input te leveren bij
coalitieonderhandelingen in veschillende gemeenten;
 Het Gelders Familiebedrijven Gilde heeft een subsidie van 350k gekregen om meer
kennis uit te wisselen tussen familiebedrijven in de provincie door oa onderzoek,
netwerkbijeenkomsten en een kennisplatform. VNO-NCW, Oost NL, MKB NL en KvK
steunen het initiatief en monitoren de plannen die hiervoor gemaakt worden.
Wvttk
De volgende vergadering wordt gepland voor 5 juli 2018, om 16:00 uur bij Dirkzwager.

3

