
 

 

 

 

 

 

 

 

 VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond 

 

Jaarplan : Jaren 2021-2022  

 

1. Tot nu toe: 

Er is een adviesraad Groot stedenbeleid met voorzitter geïnstalleerd, i.v.m. Landelijk 

platform Groot Stedenbeleid. New Economy (NE) krijgt na 2 jaar vaste vorm 

(digitaliseren/New Tech), vanuit NE komt een werkgroep milieu&transitie 

(klimaat&circulair). Voorzitter van het bestuur heeft Maritiem & Hospitality als specifiek 

aandachtsgebied, aan verdere verdieping en inhoudelijkheid wordt gewerkt. In 2020 is 

een samenwerking aangegaan met Young Maritime Board Rotterdam. Vitaal ondernemen 

wordt ingezet bij zorg power. Diversiteit & verjonging (HR) wordt verder doorgezet 

(iedereen doet mee). Onderwijs blijft nadrukkelijke op de kaart (zekerheid van inkomen). 

De mens, de ondernemer en werkgever staat centraal, onze leden in focus met wat het 

meest effectief is in belangenbehartiging in onze interessante en economisch belangrijke 

regio (13.5% BNP) Regio gerelateerd; vestigingsklimaat én Europese samenwerking. 

Korte termijn -gevolgen Covid-19; lange(re) termijn de brede transitie, kansen & 

bedreigingen = brede welvaart. De sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid is 

leidraad in alle portefeuilles.  

 

 

Aantal zaken spelen nadrukkelijk voor VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond: 

 

• Onze grootstedelijke visie; hoe versterken we de samenwerking met partijen in de 

stad/haven (heldere gemeenschappelijke boodschap) naar politiek én (Europese) 

gemeenschap, hoe voorzien we verdere inhoudelijk invulling met onze 

speerpunten én de (groot stedelijk) overschrijdende onderwerpen (Stikstof 

dossier!)   

• We blijven werken aan de toegevoegde waarde voor leden en de regio = focus én 

samenwerking. 

• Samenwerking met MKB wordt voortgezet en wordt gezamenlijk, inhoudelijk en 

thematisch verder vormgegeven (leidraad nieuwe landelijke speerpunten). 

• Belangrijke dossiers zoals:  stageplaatsen, ‘op zuid’, Leer Werk Akkoorden en 

ondersteuning t.a.v. bovenregionaal Bouw manifest.  

• Versterkte relatie met onze regio én onze (nieuwe) leden.  

 

 

 

 

 



2. VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond 

 

2a.  Mission statement- Wie zijn we? 

 

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een includerend, 

innoverend en stabiel ondernemings- en vestigingsklimaat.  

Toelichting: Dat doen we zowel op Regionaal, Nationaal, Europees en Internationaal 

niveau (Rotterdam en haar regio is overstijgend door haar leden) Wij spreken namens 

ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren in regio 

Rotterdam & Rijnmond en daarbuiten door het internationale karakter van Rotterdam. Dit 

zijnde; alles van AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge 

ondernemingen.  

Doel: ruimte voor ondernemerschap, zodat Nederland wereldwijd erkend en herkend 

wordt/blijft als een gedegen, betrouwbare, duurzame, kansrijke en vooruitstrevende 

economie. 

 

Belangenbehartiging voor werkgevers in de breedste zin des woord. Het stimuleren van 

ondernemerschap, de economie, het vestigingsklimaat, het onderwijs, human capital, 

arbeidsplaatsen, diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid, bouw & maakindustrie en 

innovatie behoren allemaal tot het spectrum. In Rotterdam-Rijnmond geven wij hier 

invulling aan door o.a. het participeren in:  

 

• Vierhoek overleg 

• Internationale agenda 

• Economic Development Board ZH 

• Platform Gastvrij Rotterdam (PGR) 

• Board Rotterdam Climate Initiative (RCI) 

• Overleg Economische Ontwikkeling Rotterdam 

• Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond 

• Stuurgroep Leerwerkakkoorden 

• Bestuur Werkbedrijf Rotterdam-Rijnmond. 

• Mobiliteit Centrum Rijnmond 

• Rotterdam Maritime Board  

• Stuurgroep LWA  

• FERM Rotterdam 

• De Rotterdamse Zorg 

• Regionaal Bouwmanifest  

• Diverse platformen op gebied van o.a. HR, Onderwijs, Bouw, Zorg, Toerisme, 

Kunst&Cultuur, Europese samenwerking.  

 

 

Leden centraal stellen 

 

- Bijeenkomsten, virtueel dan wel in persoon (wanneer dit weer mogelijk is) met 

verscheidenheid en interactief aanbod. Cross-overs en relevantie m.b.t. clusters 

(verbinden) en onderwerpen (versterkend), bedrijvigheid entameren.   

- Actieve communicatie en uitwisseling met leden (o.a. nieuwsbrief en 

lokaal/regionale ‘bereikbaarheid’ voortzetten door o.a. lokale website)  

 

 

 

 



 

Speerpunten, thema’s en bestuur 

De thans omschreven speerpunten zijn: 

- Onderwijs & Arbeid 

- Bouw 

- Duurzaamheid en circulaire economie 

- Regionale maakindustrie 

- Digitalisering/New Tech.  

- Maritiem  

- Zorg/Vitaal ondernemen 

- Kunst & Cultuur 

- Hospitality  

 

De drie, jaarlijkse én tevens belangrijkste bijeenkomsten zijn: 1) Haringparty 

(leden/bedrijfsvertegenwoordigingen, Politiek -stedelijk, provincie &landelijk vóór 

zomervakantie), 2) het Miljoenenontbijt (dag ná Prinsjesdag) en de 3) 

Eindejaarbijeenkomst. Onderwerpen zijn verdeelt in portefeuilles, elke portefeuille kent 

een voorzitter en haar specifieke overleggen c.q. bijeenkomsten.  

Het bestuur wordt gevormd door de portefeuille voorzitters met een Voorzitter, 

Penningmeester en Vicevoorzitter (DB) gekozen uit de bestuursleden.  

 

Bereikbaarheid 

In een verdichte leefomgeving is duurzame en ruime 

toegankelijkheid (mobiliteit) van groot belang. De ambities 

op het gebied van woningbouw, klimaat en de 

energietransitie zal zorgen voor een substantiële 

mobiliteitsgroei in de regio en derhalve een grootstedelijk 

onderwerp (Landelijk). Asfalt alleen is geen oplossing om die 

groei op te vangen; naast investeringen in de infrastructuur 

dient er geïnvesteerd te worden in andere en nog betere 

connectiviteit (OV). De nieuwe economie heeft een stevige 

digitale infrastructuur nodig én ook betrouwbare snelle OV-

verbindingen naar andere (rand)steden, stations en vliegvelden (RTH airport). 

 

Speerpunten: 

- Inzet op duurzame mobiliteit 

- Investeer in bereikbaarheid en uitbreiding daarvan voor Rotterdam. Rotterdam-The 

Hague Airport, de luchthaven is van groot belang voor het (inter-)nationale bedrijfsleven 

en voor het regionale vestigingsklimaat. Dit mag NIET vergeten worden. 

Enkele uitgangspunten:  



- Eenduidig beleid rondom stadsdistributie in afstemming met G11 

- Stimulatie van personenvervoer over water, meer oeververbindingen 

- Derde tunnel oeververbinding  

- Roulatie van verkeer via SMART oplossingen (ook i.v.m. gevolgen Covid-19) 

Bouw 

Doorzetten verdichting Rotterdam, met focus op Zuid en 

Binnenstad. Samenwerkingsgericht zorgen dat Bouw door 

kan gaan (regionaal). Feijenoord City XL: een compleet 

nieuwe wijk (nieuw stadion, met 3e oeververbinding/tunnel - 

tussen De Esch en Feyenoord City) Het belang van de wijk 

voorop met het ontwikkelen van Rotterdam-Zuid. Dit alles 

zorgt voor werkgelegenheid en vergroot de aantrekkelijkheid 

van Rotterdam (vestigingsklimaat). Het recente Bouw 

Manifest is in huidige tijd van groot belang. 

 

 

 

 

Speerpunten:  

- Energietransitie 

- Klimaat 

- Woningbouwopgave met de randvoorwaarden mobiliteit, arbeidsmarkt en innovatie.  

- Innovatie: innovatiekracht vergroten in de bouw, slimmer en doelmatiger samenwerken 

- Nieuwe bouwoplossingen, grens overschrijdende (nieuwe) samenwerkingen  

- Stikstof dossier  

 

Duurzaamheid en circulaire economie (zie ook New Economy) 

Met de transitie van een lineaire naar een circulaire economie kunnen we voorkomen dat 

we straks zonder grondstoffen zitten én kunnen we de milieubelasting aanzienlijk 

terugdringen. Dit gaat gepaard met “nieuwe” verdienmodellen. Om grondstoffen op 

goede en slimme manieren te kunnen hergebruiken dient in alle onderdelen van de keten 

en in alle branches geïnnoveerd en samen gewerkt te worden om te komen tot nieuwe 

ecosystemen (afstemming) Hier liggen kansen voor Rotterdam/Nederland; de basis van 

een ‘nieuwe (circulaire) economie is een goede logistiek en Rotterdam is een logistieke 

hotspot in de wereld.  

 

- ACCEZ (Accelerating Circular Economy Zuid-Holland), een initiatief van de provincie 

Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, 

Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE). Het 



programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan 

wetenschappers. https://www.accez.info/ 

 

Speerpunten: 

- Actieve deelname in en bewustwording van klimaat en circulaire economie 

- Focus op het sociaal maatschappelijke en verantwoordelijk betrokken zijn 

- Betrokken bij het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation  

- Betrokken bij het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord 

- Strategische versterking, samenhang en afstemming bewerkstelligen   

 

 

 

 

Arbeidsmarkt en Onderwijs gaan ‘hand in hand’ 

De regio Rotterdam heeft grote uitdagingen: het vinden van 

geschikt personeel, terugdringen van de 

(jeugd)werkloosheid, innovatie, 

internationalisering/internationaal onderwijs, 

ondernemerschap en vraag & aanbod op de arbeidsmarkt.  

Werkloosheid (jeugd) is in Covid-19 tijd én verder een 

uitdaging. Deze uitdaging dient breed te worden opgepakt (techniek & sociaal)  HRM 

Netwerk zet expertise, behoefte, schakelbaarheid en afstemming hiertoe in. Is samen 

met onderwijs nadrukkelijk partner en initiator van o.a. LWA, werkt mee aan initiatieven 

als “Op Zuid” én neemt initiatief of deel in bijdragen voor nieuwe vorm van onderwijs. 

ICT Campus en boven curricula schakelbare modules zijn hier mooie voorbeelden van die 

verder dienen te worden ingevuld en uitgebouwd. De mens centraal is tevens een 

nadrukkelijk onderwerp op de agenda, hoe creëren we vernuftig in samenwerking 

zekerheid van inkomen, hoe nodigen we iedereen uit om daadwerkelijk mee te doen 

(iedereen doet mee) 

 

 

 

https://www.accez.info/


 

Het is geen toeval dat HRM & Onderwijs hier samen staan. 

Het bedrijfsleven dient nog meer samen te werken met 

Onderwijs aan huidig en toekomstig talent; kortom werelden 

bij elkaar brengen. Het netwerk Onderwijspower Rotterdam 

heeft de focus op het samenbrengen van de wensen van het 

bedrijfsleven op de arbeidsmarkt en de (on)mogelijkheden in 

het onderwijs. In algemene zin maar in het bijzonder op het 

gebied van ICT, Bouw, Techniek en Zorg met als 

overstijgend doel het terugdringen van werkloosheid. 

Bovenal is echter, de focus gericht op toekomst, includeren 

en innoveren. De leerling/student vandaag is de toekomst van morgen!  

 

Speerpunten: 

- Het door ontwikkelen van de IT-Campus 

- Dashboard voor onderwijs en arbeidsmarkt borgen en verder door ontwikkelen i.s.m. 

partners. 

- De Leer-Werk-Akkoorden Rotterdam bestendigen en verankeren 

- Ondersteunen van de innovatie in het economisch beroepsonderwijs via het Manifest 

“Vrije zones” 

- Inclusieve en diverse samenleving   

- Internationalisering/internationaal onderwijs 

 

 

 

Zorg & Vitaal ondernemen  

Er liggen kansen en mogelijkheden om de bedrijfsvoering van 

de zorg te innoveren en vitaal ondernemend te bestendigen. 

Hoewel er slagen worden gemaakt lijken de kansen nog 

onvoldoende benut te worden. Het faciliteren, stimuleren en 

aanjagen van innovaties in de zorg is belangrijk met het door 

ontwikkelen en de implementatie ervan.  

 

Speerpunten:  

- Zorg en welzijn aanbieders; vernieuwing en efficiëntie slag (versnippering tegengaan!) 

- Wonen, verblijf en zorg (cross over met bouw = nieuwe oplossingen) 

- Internationaal Rotterdam hoog aangeschreven innovatieve oplossingen = export 

potentie  

- Meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen (financiering, ruimte tot ondernemen) 

- Innovatie en digitalisering   



New Economy; deze werkgroep is op zoek gegaan naar nieuwe manieren van werken, 

processen of nieuwe invalshoeken. De ideeën en signaleringen die vanuit de werkgroep 

zijn ontstaan, kunnen dienen voor specifieke of alle portefeuilles. Bijna een kraamkamer 

van voorbeelden die gebruikt kunnen worden. Kader is dat er toegevoegde waarde 

ontstaat met een link naar onze regio (leden). Voorbeeld van onderwerpen zijn: A.I., 

A.R., Gastvrijheid, techniek, maak-industrie (3D), circulair, food – kortom New Economy 

en kansen. Echter, ook het voorbeeld geven voor ‘omdenken’ bij Old Economy. . Door de 

breedte en diversiteit van de onderwerpen zullen er uiteindelijk twee werkgroepen komen 

(2e milieu &transitie = klimaat&ciculair). 

 

Ambassadeurs: voorzitter met ambassadeurs wil met inspiratie en voorbeelden, 

enthousiasmeren, discussie relevant houden (maken) en in cross-overs van bijeenkomen 

en samenkomen (straks weer) zorgen voor cross-overs(netwerken), inspiratie en 

daarmee mogelijke creatieve co-creaties, Diversiteit en verjonging staat hoog in het 

vaandel om dialoog en het leren (van ervaring én nieuwe ideeën) te versterken – 

iedereen doet mee.   

 

Adviesraad grootstedelijk beleid & Lobby; opgericht eind 2020 om mede invulling te 

kunnen geven aan het in 2019 opgerichte landelijke platform ‘Grote stedenbeleid’. Hoe 

versterken we de samenwerking met partijen in Rotterdam en regio en krijgen we focus 

bij politiek, ministeries en EU vertegenwoordigingen. Zo ook voor het grote bredere 

belang voor b.v. Nederland met de daarbij behorende groot stedelijk overschrijdende 

onderwerpen. 

 

3. Focus  

Zoals we uit voorgaande valt op te maken willen we veel bewerkstelligen. Zoals 

netwerken verbinden, speerpunten opvolgen, thema’s en werkgroepen inhoud geven, 

meerwaarde voor de leden creëren, (virtuele) bijeenkomsten organiseren, lobby, leden 

binden én nieuwe verwelkomen. 

 

We blijven daarnaast participeren in de eerdergenoemde (regionale) netwerken, niet 

alleen vanwege strategisch belang maar zeker ook om verdere samenwerking (sociaal 

belang en iedereen doet mee) vorm te geven.  

 

overzicht 2021-2022 

• Digitalisering (ontwikkeling, mogelijkheden & privacy bewaken)  

• Infrastructuur (fysiek & modulair ICT, block chain)  

• Nieuwe technieken (innovatie) 

• Klimaat (transitie & resultaten) 

• Circulair (hergebruik en 3D) 

• Vestigingsklimaat (betrouwbaarheid & wetgeving)  

• Europese samenwerking (samenwerking & belang ondersteunen)  

• Zekerheid van inkomen (ondernemen & arbeidsplaatsen) 

• Iedereen doet mee (includeren, participeren) 

• Investeren (techniek & sociaal)  

 

 

Samen kom je verder 

Wanneer je afgestemd zicht hebt op waar naar toe dan kom je ergens waar je wil zijn. 

Onze verantwoordelijkheid aan mens en samenleving, voor kinderen en kinds kinderen. 

De Toekomst 

 

 

 

Bestuur VNO-NCW Rotterdam & regio Rotterdam 

Februari 2021  


