Inleiding
VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond is een effectieve belangenbehartiger voor
het lokale en regionale bedrijfsleven; wij zorgen ervoor dat de stem van de ondernemer en
werkgever te horen is in de regionale economie.
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Onze leden ontmoeten elkaar in ons regionale netwerk en staan aan de basis van veel
projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Van VNO-NCW Rotterdam zijn
ondernemers lid, CEO’s, maar ook HR directeuren, bestuurders van overheden en
onderwijs, stichtingen, kennis- en culturele instellingen. De grote variatie in leden en
vertegenwoordiging van bedrijfstakken zorgt voor een breed netwerk, voor innovatieve
ideeën en maakt de lobby voor een (nog) beter ondernemingsklimaat in de regio
effectiever.
Wij willen onze leden in de gelegenheid stellen om netwerken op te bouwen, ervaringen uit
te wisselen en gesprekspartner te zijn van lokale politiek op actuele onderwerpen. Leden
vormen de basis van ons bestaan.

Bestuur
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DB
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Ron Kooren
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Gert-Jan Lammens
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Voorzitter
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Voorzitter HRM Expert Netwerk
DB – Vice Voorzitter
Onderwijs & Arbeidsmarkt.
Voorzitter Onderwijspower
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Bouw
Voorzitter Bouwpower
Vitaal werkgeverschap en preventie
Voorzitter Zorgpower
Lobby beleid op Landelijk en West
niveau

Voorzitters bijzondere commissies
Gyzlene Kramer - Zeroual
Maikel Coomans

New Economy
Communicatie
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Verenigingsmanager
Tessa Langerijs

Lobby en speerpunten
Afgelopen februari, onder leiding van de landelijke voorzitter Ingrid Thijssen, is de nieuwe
visie van VNO-NCW en MKB-Nederland gepresenteerd; ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.
Een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen
en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede
welvaart (blijvend) mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer
verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
De nieuwe inhoudelijke koers van VNO-NCW en MKB-Nederland stoelt op een tiental
uitgangspunten:
1. Wij willen Nederland koploper maken in digitalisering en nieuwe technologieën.
2. Wij kiezen voor een klimaat-neutrale, circulaire samenleving. Dit heeft topprioriteit.
3. Wij zetten ons in om de Europese samenwerking te versterken en verder uit te bouwen.
4. Wij willen dat het vestigingsklimaat van ons land excellent is door onze hoogopgeleide
bevolking, onze tolerante maatschappij, onze uitstekende infrastructuur en financiële
dienstverlening van wereldklasse.
5. Wij willen dat Nederland een ondernemend land is (blijft).
6. Wij kiezen voor een Nederland waarin iedereen zekerheid heeft over inkomen.
7. Wij kiezen voor een land waarin iedereen kan mee doen en gelijke kansen heeft.
8. Wij kiezen voor een Nederland dat haar ruimte verstandig gebruikt.
9. Wij willen substantieel investeren met het oog op de grote transities die voor ons liggen
(digitalisering, nieuwe technologieën, duurzaamheid).
10. Wij nemen als bedrijven verantwoordelijkheid voor zowel de technische als de sociale
duurzaamheid van onze eigen activiteiten en benutten onze relatie met leveranciers en
klanten om ook hen daar in te stimuleren. Wij blijven transparant in ons handelen, ook
m.b.t belastingpositie, omarmen de SDG’s van de Verenigde Naties en de daaraan
verbonden principes van UN Global Compact.
Rotterdam
Het nieuwe kompas spreekt ons in Rotterdam aan. Wij als vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven zetten ons al langere tijd in voor een brede welvaart,
een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad
waarin we in samenwerking werken aan innovatieve en
duurzame (gekoppeld aan de SDG’s) oplossingen. Het
bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid
en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor
welvaart en zo voor een levendige gemeente. Wij willen
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onze leden helpen bij te dragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke
thema’s zoals productiviteit, inclusiviteit en duurzaamheid.
In 2021 hebben wij ons manifest ‘Rotterdam. Sterker door Ondernemers.’ gepresenteerd
aan de Rotterdamse fractievoorzitters, waarin wij vragen om, naast in te zetten op een
goed vestigingsklimaat, bereikbaarheid, (betaalbare) woningen en de hersteleconomie, de
verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te bevorderen.
Een goede opleiding en een baan zijn belangrijke voorwaarden om echt mee te kunnen
doen in onze samenleving. Door deze te verbinden aan de behoefte aan betaalbare
woningen, een gezonde leefomgeving en toegang tot mobiliteit komen we veel verder en
creëren we gelijke kansen voor iedereen.
Samenwerkingen – Hand in Hand & handen uit de mouwen
In Rotterdam trekken wij gezamenlijk op om de grote maatschappelijke uitdagingen in de
regio op een integrale manier aan te pakken. Doelen bereiken wij immers met elkaar.
Reguliere overleggen, tafels en initiatieven
- Vierhoek overleg
- Rotterdam Internationaal Overleg
- Groot Steden Overleg landelijk VNO-NCW
- Overleg Economische Ontwikkeling Rotterdam
- Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond
- Stuurgroep Leerwerkakkoorden
- Expertplatform Leerwerkakkoorden
- Werkbedrijf Rotterdam-Rijnmond
- Leer-Werknet Rijnmond
- Platform Gastvrij Rotterdam
- Bestuur IT-Campus
- de Rotterdamse Zorg
- Maritime Board
- AB VNO-NCW West
- Sociaal Economisch Netwerk MVS
- Regionale Bouwtafel
- Vitale Kerngebieden
- Commissie ‘Politie voor Iedereen’
- Jury Nieuwe Heldenprijs
In deze overleggen en daarbuiten werken we nauw samen met o.a. Provincie Zuid-Holland,
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, Deltalinqs,
Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, NLinBusiness, KHN,
Bouwend Rijnmond, UDSRotterdam.
Onze vaste samenwerkingspartners voor 2022 zijn Young Maritime Board – Gemeente
Rotterdam, NautaDutilh, PwC, Schouten Zekerheid en AppStudio.

Vertaling speerpunten
Wij proberen onze speerpunten continu te vertalen naar concrete projecten. Hierbij een
overzicht van de reeds lopende projecten en initiatieven, waarbij VNO NCW Rotterdam &
regio Rijnmond een (adviserende of ondersteunende) rol speelt:
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Mobiliteitsteam Rijnmond
Het mobiliteitsteam is een uitbreiding van Rijnmond Werkt Door, waarvan VNO Rotterdam
partner is, gericht op structurele samenwerking: het bundelen van initiatieven en deze
verder brengen (paraplu Mobiliteits Centrum Rijnmond) en daar gezamenlijk, maar vanuit
1 punt regie op hebben (Regiegroep Mobiliteit).
Leerwerkakkoorden
In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de
arbeidsmarktregio Rotterdam - Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans
en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio.
Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren
de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk.
Te denken valt aan matching dagen, experiences, oprichten talent academy’s,
doorontwikkelen van medewerkers, op jonge leeftijd kinderen de sector laten zien en
garantiebanen. De Leerwerkakkoorden zijn gericht op 3 pijlers: van werk naar werk, van
school naar werk en weer aan het werk.
HalloWerk
HalloWerk is een online matchingsplatform, met persoonlijke dienstverlening. Doel is om
perspectief te bieden. Aan ondernemers in de groeisectoren; door hen te ondersteunen bij
het vervullen van hun personeelsvraag en zij zo kunnen groeien. Aan werkzoekenden door
hen te ondersteunen in hun zoektocht naar de baan waar ze energie uithalen en waarin zij
zich kunnen ontwikkelen en duurzaam financieel onafhankelijk kunnen zijn. Om uiteindelijk
tot een activerend arbeidsmarktbeleid te komen.
Regionale Bouwtafel
De ambities van de gezamenlijke gemeenten in de regio Rotterdam zijn vastgelegd in het
Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018 – 2030. De uitdaging is om de
programmering om te zetten in daadwerkelijke bouwactiviteiten en ervoor te zorgen dat
die bouwactiviteiten ook bij economische krimp doorgaan. Dit betekent maximale
inspanning om tijdig voldoende locaties, concrete plannen, maar ook financiële middelen
beschikbaar te hebben.
De bedoelde maximale inspanning van alle partners in het bouwproces is nodig. Om het
gezamenlijk commitment hiervoor concreet te maken is het Bouwmanifest regio Rotterdam
ondertekend en is er een Regionale Bouwtafel samengesteld.
Op de Regionale Bouwtafel worden knelpunten, locaties en versnellingsmogelijkheden
besproken en wordt er ingezet op doorbraken door gebruik te maken van elkaars expertise
en inzet.
Manifest Rotterdam Zuid
Rotterdam Zuid ontwikkelt zich, de gemeente Rotterdam pakt door om Rotterdammers
zich thuis te laten voelen op Zuid. Het manifest ondersteunt deze ontwikkeling en biedt
inspiratie en concrete voorstellen om Zuid nog beter te maken en de
kwaliteit van leven te verhogen. Blik op de toekomst door verbinding en versterking van
bestaande initiatieven gekoppeld met de 10 punten in het manifest:
1) De bewoners van Zuid perspectief geven: school, werk en wonen.
2) Zuid verbinden met een zich vernieuwende, gezonde en innovatieve haven.
3) De waterkant: 10 km Dijkpark, goed bereikbaar voor de wijken en de haven.
4) Aan beide zijden van de Maas: drie focusgebieden.
5) Rondje Hart van Rotterdam: 5 km wandelen en fietsen via Maastunnel en Erasmusbrug.
6) De vernieuwde Oude Lijn met een Centraal Station voor Zuid: rangeerterrein wordt
Stadionpark.
7) Nieuw metrostation Charloisse Poort en metrostation Slinge als aantrekkelijk centrum
voor Pendrecht en Zuidwijk.
8) Transformatie Waalhaven en introductie Campus Charloisse Poort.
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9) Een hoogwaardig ov-netwerk op korte en lange termijn, lijnen voor superbus, trams en
metro.
10) Transformatie Maashaven en een zeer spoedige aanleg van informele brugverbinding
Katendrecht – Tarwewijk.
Stage010
Een campagne waarin bedrijven in de regio Rijnmond worden opgeroepen stageplekken
aan te bieden aan mbo-studenten. Veel stageplekken zijn door de coronacrisis in de
afgelopen tijd weggevallen: mede door dit initiatief hebben al veel MBO-studenten een
oplossing gevonden voor hun stageprobleem, maar er zoeken nog veel MBO-studenten in
de regio Rotterdam Rijnmond naar een stageplaats. Stage010 is het nieuwe platform in de
regio Rotterdam-Rijnmond dat werkgevers benadert voor MBO-stageplaatsen en
zorgt voor een match met een enthousiaste kandidaat.
MKB010>>Next
Meer gericht op digitalisering en circulair is MKB010>>Next. Het programma inspireert,
informeert en stimuleert kleine en middelgrote mkb bedrijven om digitaal, duurzaam en
circulair te ondernemen. De partners, waaronder wij, zorgen dat de aanwezige kennis,
middelen en netwerken zo laagdrempelig mogelijk worden aangeboden om het
Rotterdamse mkb vooruit te helpen.
Met dit programma bieden we daarom informatie en online tools waarmee ondernemers
zelf aan de slag kunnen. We informeren over regelingen die relevant zijn. We organiseren
workshops en events waar ondernemers nieuwe kennis kunnen opdoen en in contact
komen met andere ondernemers. Dit doen we zoveel mogelijk per sector. Denk
bijvoorbeeld aan CIRCO-tracks circulair ondernemen voor de bouw, de installatiebranche
en de horeca.
MKB Digiwerkplaats Rijnmond - Versnellen digitalisering MKB
Doelgroep: brede mkb van 2 tot 49 arbeidsplaatsen, in sectoren retail, zakelijke en overige
dienstverlening, de (maak) industrie en transport, logistiek en maritiem.
Studenten van diverse opleidingen en studies gaan als team ermee aan de slag.
De werkplaats ondersteunt op de vakgebieden online sales en marketing, cloud
engineering, web ontwikkeling, programmeren, data en automatiseren van
bedrijfsprocessen.
De uitgewerkte roadmap verhoogt de productiviteit van het bedrijf en stimuleert de
ondernemer om verder te investeren in digitalisering. De digitale werkplaats draagt
daarmee bij aan digitaal vaardige ondernemers en is tegelijkertijd een kweekvijver voor de
regio om te groeien naar meer integraal onderwijs, dat doorstroom bevordert,
(cross)sectorale samenwerking tussen opleidingsniveaus mogelijk maakt en een betere
aansluiting op de arbeidsmarkt bewerkstelligt.
Manifest Vrije Zones
Hierin hebben wij meegewerkt aan een advies over hoe het economische beroepsonderwijs
zowel kwalitatief als kwantitatief toekomstbestendig kan worden gemaakt. De denktank
gaat de oprichting van ‘vrije zones’ monitoren, waarin cross-overs, doorlopende leerlijnen,
hybride onderwijs en meer interactie met het bedrijfsleven m.b.t. de inhoud van
de opleidingen mogelijk zijn. Het onderwijs dient te innoveren en een (nog) ondernemende
houding aan te nemen.
Het advies is vanuit het onderwijs omarmd en wordt gezien als een beweging. Daarom zal
de denktank een vinger aan de pols houden en monitoren. Ook wordt Onderwijspower
adviserend richting deze beweging. Rotterdam is met dit advies, de samenwerking en de
vernieuwing een voorbeeld voor het land.
Herstelvacatures voor Rotterdam Zuid
Doel is goede afspraken te maken met MKB-werkgevers en wekelijks 50 Rotterdammers
van Zuid uit te laten stromen naar werk.
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Talenthub op Zuid
De Talenthub beoogt een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te
realiseren door het onbenut laten van de talenten van jongeren die uitvallen (of uitgevallen
zijn) te voorkomen. Door zowel jongeren als werkgevers de ruimte te geven om waar
nodig extra te investeren in het leren, wordt ervoor gezorgd dat de jongeren die anders
zouden uitvallen zich door blijven ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers.
RijnmondInZicht.nl
Een innovatief arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Data over arbeidsmarkt,
onderwijs, economie en competenties zijn gebundeld om als fundament te fungeren voor
beleidsontwikkelingen. Het is van belang om met elkaar het gesprek te voeren over de
arbeidsmarkt en het onderwijs aan de hand van 1 set cijfers.
Convenant ZES; Zero-emissie stadslogistiek
VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond zet zich in voor het versterken van de stedelijke
economie en het vestigingsklimaat. Bedrijven en medewerkers willen in een aantrekkelijke
en goed bereikbare stad werken, wonen en verblijven. Daarom steunen wij de ambitie om
de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. Wij onderschrijven de ambitie voor een
efficiënte en emissievrije stadslogistiek. Verbetering van het leefklimaat in de binnenstad
komt ook het ondernemersklimaat ten goede. Wij pleiten voor een integrale aanpak met
oog voor duurzaamheid, bereikbaarheid en een sterke Rotterdamse economie. Een
realistisch stappenplan, goede samenwerking en heldere voorlichting zijn daarbij cruciaal.
Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier
overgaan naar zero emissie bevoorrading van Rotterdam.
Toelichting op portefeuilles
# Bouwpower
Binnen Bouwpower zijn de verschillende ketenpartners in de bouw & vastgoed
vertegenwoordigd. Inspirerend en innovatief specifiek voor de bouw, relevant en van
waarde. Wij zijn bruggenbouwers en brengen actief en effectief partijen bij elkaar om
verder te komen. Daarnaast behartigen wij de ondernemersbelangen in de bouw met
politieke invloed op gemeentelijk, regionaal/provinciaal niveau.
Speerpunten:
- Woningbouwopgave met de randvoorwaarden mobiliteit, arbeidsmarkt en innovatie.
- Versnelling woningbouw d.m.v. beschikbaar stellen van locaties voor tijdelijke
woningbouw (flexwonen) om het acute woningtekort voor o.a. studenten, en
arbeidsmigranten terug te dringen
- Daarnaast aandacht voor de bouw van betaalbare duurzame woningen voor o.a. starters
en middeninkomens
- Gestandaardiseerd bouwmethoden (geïndustrialiseerde modulaire bouw & prefab
concepten); gericht op snelheid, circulariteit, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid
- Versnelling besluitvorming & afgeven bouwvergunningen
- Duurzaamheid & circulariteit
- Energietransitie (de opgaves/klimaatdoelstellingen/van fossiele energie naar duurzame
energie)
- Stikstofproblematiek
- Regeldruk vermindering
- Innovatie: innovatiekracht in de bouw vergroten, capaciteitsproblemen daarmee
oplossen, slimmer samenwerken, efficiënter
- Bedrijventerreinen
Raad van Advies Bouwpower bestaande uit o.a.;
De Meeuw NEZZT, Rabobank, Achmea Vastgoed, CONIX RDBM Architects, Edge,
Croonwolterendros, Stadsherstel Rotterdam, Blauwhoed, &DeJonge Advocaten,
KuiperCompagnons, Drees & Sommer, DLR Adviesgroep, VolkerWessels Vastgoed,
Maasmond, Woonstad Rotterdam en Dura Vermeer.
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# Arbeidsmarkt en Onderwijs
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 is een
toenemende uitdaging in de regio Rotterdam. Rijnmond is, in vergelijk, een regio met een
relatief hoge werkloosheid in Nederland, waarbij we bijzondere en urgente aandacht
hebben voor de techniek, zorg en hospitality.
Wij zetten, samen met onze leden, in op een gerichte Rotterdamse Human Capital aanpak,
op sociale innovatie, door de mens centraal te stellen. Dit doen we middels
Onderwijspower en ons HRM Expert Netwerk, bestaande uit leden, waardoor wij informatie
en signalen kunnen ophalen en adresseren.
Wij vragen de gemeente om te investeren in maatwerk voor een betere aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk subsidies en gelden waarvoor
standaard rapportage is vereist ter vermijden; maatwerk en creativiteit zijn hard nodig.
Er zijn veel constructieve samenwerkingen tussen het onderwijs en bedrijfsleven waar wij
als VNO-NCW Rotterdam in participeren. Voorbeelden zijn de Leerwerkakkoorden, inzet
van het Mobiliteitscentrum Rijnmond en een gerichte werkgeversaanpak, HalloWerk en
Stage010; het aanbieden van stages en praktijkonderwijs, juist in sectoren met toekomst
zoals zorg, techniek en ICT.
Wij zetten ook in op duurzame werkgelegenheid voor de extra kwetsbare groepen op de
Rotterdamse arbeidsmarkt. Wij willen de maatschappelijke kloof dichten en
kansenongelijkheid aanpakken. Bijvoorbeeld door mee te werken aan het Tien Punten
Manifest Rotterdam Zuid. Samen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en andere
partners werken wij vanuit het bedrijfsleven aan een gezonde toekomst voor dit gebied om
het leven van velen in Rotterdam Zuid te verbeteren.
Wij willen hierop in Rotterdam blijven zetten evenals sociale innovatie; een Leven Lang
Ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld het Rotterdamse omscholingsfonds.
Zo zijn wij ook mede oprichter van de IT-campus in Rotterdam. Zij organiseren de
samenwerking tussen de werkgever en het onderwijs op het gebied van IT-skills,
IT-personeel en IT-kennis, zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid en we de
aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent en bedrijven verder versterken. De
campus vormt daarin hét centrale punt voor regievoering op de human capital agenda van
Rotterdam.
Raad van Advies Onderwijspower bestaande uit o.a.;
Randstad Uitzendbureau, Facilicom, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Rotterdam
Partners, MKB Rotterdam Rijnmond, NPRZ, Deltalinqs, Albeda, Zadkine, Hogeschool
Rotterdam, STC, Inholland en de Erasmus Universiteit.
HRM Expert Netwerk bestaande uit o.a.;
Erasmus Universiteit, Havenbedrijf Rotterdam, HDI, Mammoet, Royal IHC, Shell, Zadkine,
STC, Stedin, The Thrive, Van Oord, Unilever, gemeente Rotterdam, Vopak en Kotug.
Naast bovengenoemde arbeidsmarktproblematiek en de focus op de sociale innovatie, zijn
er uiteraard ook andere belangrijke thema’s binnen het HRM Expert Netwerk. Startend met
de VUCA-wereld, de toekomstbestendigheid van ondernemingen, de wendbaarheid,
weerbaarheid en vitaliteit van medewerkers en thema’s als CAO-onderhandelingen,
inclusiviteit, digitalisering en omgaan met COVID-19 en Total Workforce Management.
Daarnaast behartigen wij de ondernemersbelangen op het gebied van HRM met politieke
invloed op gemeentelijk, regionaal/provinciaal niveau. Te denken valt hierbij aan
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pensioenwetgeving, wetgeving voor flexibele contracten en afscheid nemen en
(aankomende) verplichte AOV voor ondernemers.
# Vitaal werkgeverschap - Zorgpower
Zorg is niet van de zorgsector alleen; door technologische ontwikkelingen, tekort aan
personeel en vergrijzing, is de zorginrichting volledig aan het veranderen met grote
maatschappelijke gevolgen. Dat geeft kansen, maar is ook een opgave die ons allen raakt.
Goede zorg is van groot belang voor onze samenleving, arbeidsmarkt en economie.
Daarnaast heeft Corona laten zien hoe kwetsbaar de economie is als er een
gezondheidscrisis uitbreekt en hoe belangrijk het is dat de zorg en de economie daarop is
voorbereid en aan kan. Vanuit dit bredere perspectief moet de zorg er dus primair op
gericht zijn om mensen zoveel als mogelijk in staat te stellen productief te zijn (preventie,
vitaliteit, resilience, werk en thuisomgeving).
Wij werken vanuit de overtuiging dat een stevige verbinding, meer verbinding maken,
tussen de zorgsector, vitaliteitsinitiatieven, het sociale domein en het bedrijfsleven deze
complexe uitdagingen samen aan kan.
Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma’s,
het zoeken naar samenwerking, innovaties en het signaleren van marktkansen.
Samenwerking en kennisdeling; we kunnen veel leren van elkaars know how!
Concrete speerpunten:
-Economie versus gezondheid(scrisis)
-Vitaliteit; zorgmedewerkers (uithollen zorgsector), bedrijven (thuiswerken is topsport)
-Inzetten omgekeerde beweging in de zorg, van curatief naar preventief
(gezondheidsuitdagingen, lifestyle)
-Mantelzorg & werknemers
-Resilient Delta
-Innovatie en digitalisering
-Duurzaamheidsvraagstukken
Raad van Advies Zorgpower bestaande uit o.a.;
Erasmus MC, Jeeves, Rotterdam Sportsupport.
# New Economy
De gedachte achter de werkgroep is om op zoek
te gaan naar nieuwe manieren van werken,
processen of nieuwe invalshoeken binnen
bestaande organisaties of de maatschappij op
zich, die een voorbeeld kunnen zijn voor leden
van VNO-NCW Rotterdam.
De ideeën en signaleringen die vanuit de
werkgroep gaan ontstaan, kunnen dienen voor alle andere portefeuilles. Kader is dat er
altijd toegevoegde waarde moet zijn voor onze leden en een link moet hebben met onze
regio. Onderwerpen van de werkgroep zijn: A.I., A.R., gastvrijheid,
vestigingsvoorwaarden, New Economy, food. Door de breedte en diversiteit van de
onderwerpen kan het goed zijn dat er uiteindelijk twee werkgroepen ontstaan.
# Nieuwe Heldenprijs
Onze Nieuwe Heldenprijs wordt uitgereikt aan de onderneming die volgens de jury het best
scoort op diverse gebieden zoals innovatie, maatschappelijke relevantie en hun impact.
Met deze prijs willen wij ondernemerschap en innovatie stimuleren. De nadruk van de
Nieuwe Helden prijs ligt niet op jarenlang geleverde prestaties, maar meer op innovatie en
maatschappelijke impact. Hierdoor geven wij nieuwe, creatieve maatschappelijke
initiatieven een kans en een podium geven. De prijs is onderdeel van de Rotterdamse
Ondernemersprijs en wordt elk jaar uitgereikt.
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# Communicatie
Communicatie richting onze leden is van cruciaal belang, dit hebben we zeker ook tijdens
de pandemie gemerkt. Communicatie, het in contact blijven met leden, via hen op de
hoogte zijn wat er in de regio speelt, als ook lokale en regionale zaken te delen draagt
voor een groot gedeelte bij aan ledenbehoud, ledenbinding en onze zichtbaarheid in de
regio. Dit is van belang voor het aantrekken van potentiële leden en het kunnen
uitoefenen van invloed. Voor een, op politiek en leden gerichte, vereniging is het
noodzakelijk om gestructureerd, snel en actueel te communiceren. Daarvoor zetten wij in
op o.m. onze ledengroet op vaste momenten, website en sociale media.
Onze strategie vertaalt zich in 3 communicatiedoelen;
- Ledenbehoud, binding en groei
- Ondersteunen van de lobby; invloed kunnen uitoefenen, inhoud ophalen en delen
- Zichtbaarheid en naamsbekendheid in de regio
Wij maken gebruik van onderstaande communicatiemiddelen:
Ledengroet
‘De ledengroet’ is ontwikkeld n.a.v. onze strategie en heeft zich bewezen gewaardeerd te
worden door leden; 53% leest door. Het bestuur kring Rotterdam heeft besloten dit
ledencontact structureel door te zetten. De ledengroet wordt +/- 1x in de 6/7 weken
verstuurd. De content is van, door en voor leden en wordt gezien als waardevol.
- Naast signalen en content van onze leden, worden actualiteiten, lobby standpunten en
initiatieven vanuit de regio onder de aandacht gebracht en gedeeld.
- Na het versturen van de ledengroet wordt deze content enkele dagen later op de hiertoe
ontworpen website van Rotterdam geplaatst, zodoende ontvangen onze leden het nieuws
als eerst via de ledengroet.
Website
- De website https://rotterdamvnoncw.nl/, wordt goed en regelmatig onderhouden, er
wordt dus ook ingezet op het continueren van onze up to date website.
- Op de website is het bestuur Rotterdam met Raden van Advies duidelijk herkenbaar, met
naam en foto, te vinden.
- De inhoud van alle portefeuilles en lobby standpunten zijn up to date en makkelijk terug
te vinden.
- Alle nieuwsberichten en events zijn terug te vinden op de site.
- Op de site staat alle informatie omtrent de kring Rotterdam doelen, netwerk, lobby
activiteiten, initiatieven, nuttige informatie voor ondernemers en hoe aan te sluiten.
Events
- Tijdens een event opent de voorzitter met de actualiteiten
- Verslaglegging van de inhoud van het event
- Communicatie, uitwisseling en ontmoeting tussen de (bestuurs-)leden
Social media
- Op social media (Twitter en het persoonlijke LinkedIn account van de
verenigingsmanager) wordt nuttige informatie, actuele onderwerpen en de Rotterdam
events gedeeld.
- De inzet op social media zal versterkt worden om zo nog beter te etaleren wat wij voor
onze achterban doen.
Overig
- Er zal vaker worden ingezet op enquêtes / informatie ophalen en persoonlijke
communicatie.
- Naast de boven omschreven lokale/regionale activiteit blijft de wens om een West app te
ontwikkelen, waarin leden makkelijk contact kunnen zoeken met andere leden, via de app
kan feedback/ inhoud worden opgevraagd bij leden, zij kunnen ons makkelijker benaderen
en creëert zo een digitale community.
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Events 2022
Datum
Feb
22 februari
8 maart
Mei
Q1
19 april
30 maart
Mrt-apr
April
Mei
Mei

Voor de zomer
Juni
16 juni
20 september
Okt-nov
Okt-nov
Okt-nov
December

Online sessie met leden
Bezoek aan de Kunsthal
Ondernemersdebat
Uitreiking Nieuwe Heldenprijs Rotterdamse Ondernemersprijs
Vitaal werkgeverschap –
vitale werkvloer
Bezoek aan het Depot
Kick off meeting Internationaal
Ondernemen
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen i.s.m. VoorGoed
Bouwpower – manifest Zuid
New Economy – Maritiem
Het Rotterdam Gala – klein
programma voor enkele vrouwelijke
leden
De Smart Health Tech Campus
Haringparty
Bouwpowerlunch Provada
Miljoenenontbijt
New Economy –
A.i. en kansengelijkheid
Duurzaamheidsevent – cross over
vanuit de portefeuilles
Verdiepingssessie Internationaal
Ondernemen
Eindejaarsbijeenkomst

Waar we in 2022 nog meer op in zetten en aan meewerken;
- Community ‘Internationaal ondernemen’ opzetten
- Internationaal Talent Programma – Human Capital agenda ZH
- Kunst & Cultuur
- Een bereikbare en levendige binnenstad
- Duurzame mobiliteit
- De post-corona economie: herstel en een gezonde basis voor alle ondernemers
- Vestigings- en ondernemersklimaat
- Mobiliteit en bereikbaarheid; zorg voor aantrekkelijke alternatieven
- Ruimte voor bedrijvigheid
- Inclusieve stad
- Participatietraject RTHA
- MIRT traject Oeververbindingen
- Circulaire economie
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