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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  
De BV Hilversum is terechtgekomen in een cruciale fase in het bestaan. Er wordt door besturen van 
ondernemersverenigingen en zijdelings door de gemeente een beroep gedaan op het Bestuur van BV 
Hilversum om een grotere verantwoordelijkheid te nemen door de collectieve belangenbehartiging 
voor en namens de overige ondernemersverenigingen op zich te nemen c.q. te organiseren.  
  
De huidige collectieve belangenbehartiging vanuit de private, meer terreingerelateerde 
ondernemersverenigingen, is gebaseerd op het vrijwilligersmodel. De besturen en enige bestuursleden 
voeren de taken uit naast hun primaire werkzaamheden. Het is een groot compliment voor al die 
bestuursleden die zich belangeloos inzetten voor het algemeen belang van de medeondernemers. De 
vraag is of dat model voor de toekomst het meest geëigende model is.  
  
We zien aan de publieke kant een verdere professionalisering op lokaal, regionaal en provinciaal 
niveau. Het gaat om meer fte’s, meer kennis en meer financiële middelen. De overheid vraagt in 
algemene zin om een sterkere private tegenhanger. De private collectieve belangen van de 
ondernemers op de bedrijventerreinen, winkelcentra/straten en in de gemeente Hilversum zullen op 
een hoog/hoger kwaliteitsniveau behartigd moeten worden. Dit vraagt om mogelijk andere modellen 
van collectieve belangenbehartiging.  
  
De gedachte is om voor en namens de besturen van de Hilversumse ondernemersverenigingen de 
collectieve belangenbehartiging te bundelen en uit te laten voeren door het bestuur van de BV 
Hilversum. De logische redenering is dat de BV Hilversum de enige ondernemersvereniging is die op 
Hilversums niveau opereert en daarom door de andere besturen wordt gezien als een soort 
parapluorganisatie.  
Nu is het opperen van de mogelijkheid tot het bundelen van de collectieve belangenbehartiging één, 
de werkelijke realisatie daarvan is nog iets anders. Dit proces vereist zorgvuldigheid, transparantie en 
het continue aftasten van het draagvlak.  

1.2 Centrale vraag  
Om BV Hilversum bij te staan in dit proces heeft Stichting CLOK onderzoek gedaan naar verschillende 
relevante thema’s met de centrale vraag: ‘Hoe kan ondernemend Hilversum een sterkere 
belangenbehartiging richting de gemeente structureren?’ Het rapport voor u is geen eindrapport 
maar een analyse van de huidige stand van zaken en een plan van aanpak m.b.t. de samenwerking 
tussen de Hilversumse ondernemersverenigingen en de lokale overheid en de gedachten die leven bij 
deze partijen op basis van de gehouden interviews (zie bijlage 1).  

1.3 Het rapport in relatie tot het proces  
Stichting CLOK presenteert met dit rapport de resultaten van de analyse en een stappenplan voor de 
versterking van de collectieve belangenbehartiging. Het is daarna aan de besturen van de Hilversumse 
ondernemersverenigingen om te bepalen of er over wordt gegaan tot uitvoering van het plan en zo ja, 
hoe de uitwerking vorm gegeven gaat worden.  
 
De bestuursleden van de BV Hilversum hebben het commitment uitgesproken dat zij zich, wanneer er 
door de ondernemersverenigingen besloten wordt om het plan uit te voeren, voor ten minste 1 jaar in 
zullen zetten voor de gestructureerde en effectieve uitvoering van de plannen.  

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een analyse geschetst van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 licht vervolgens de 
voorgestelde strategie op basis van de bevindingen en conclusies toe en beschrijft per fase de stappen 
die noodzakelijk zijn om het gestelde doel te behalen. Tot slot vindt u in de bijlagen de relevante 
naslagwerken ter inzage.  
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2. Analyse uitgangssituatie  

2.1 Aanpak  
Naar aanleiding van de plenaire vergadering met de Hilversumse ondernemersverenigingen op 29 
januari 2020 heeft Stichting CLOK groen licht gekregen om een verkennend onderzoek uit de voeren. 
CLOK heeft daarop een vragenlijst samengesteld en zijn de besturen van de verschillende 
ondernemersverenigingen en de beleidsmedewerkers Economische zaken van de gemeente 
geïnterviewd.  

2.2 Uitgangssituatie  
Om de centrale vraag ‘Hoe kan ondernemend Hilversum een sterkere belangenbehartiging richting de 
gemeente structureren?’ te beantwoorden is het zaak eerst de uitgangssituatie goed in beeld te 
hebben. Wat zijn nu al sterke punten? Wat zijn op dit moment de zwakke punten?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterke punten 
In Hilversum ligt al een stevige basis vanuit waar de collectieve belangenbehartiging versterkt kan  
worden. De lokale economie is sterk, er zijn financiële middelen in de vorm van het stadsfonds en een 
BIZ, parkmanagement en ondernemers zijn op gebiedsniveau veelal al goed georganiseerd. Daarbij 
kwam uit de gehouden interviews naar voren dat er een duidelijke wens is vanuit de 
ondernemersverenigingen voor een sterkere belangenbehartiging en dat de huidige bestuur van BV 
Hilversum een breed draagvlak heeft.  
 
Tot slot is ook de betrokkenheid van de gemeente als sterk punt te noemen. Uit het prettige, 
constructieve gesprek met de gemeente is naar voren gekomen dat zij het onderzoek steunt (zowel 
financieel als inhoudelijk) en vooral ook de toegevoegde waarde van een sterke 
ondernemersbelangenbehartiging voor het te voeren beleid in de stad waardeert. Het uitgangspunt is 
dat sterke partners elkaar krachtiger maken.  
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Zwakke punten 
Op hoofdlijnen zijn er tijdens het onderzoek 4 zwakten gesignaleerd die van bepalende invloed kunnen 
zijn op het al dan niet slagen van de collectieve belangenbehartiging:  
 

1) De onderlinge versnippering van de ondernemersverenigingen. 
2) Een suboptimaal vertrouwen tussen de betrokken partijen (veelal ingegeven door een verschil 

in professioneel niveau). 
3) Een verschil van inzicht in de taken en bevoegdheden van een overkoepelende 

ondernemersvereniging. 
4) Een gebrek aan binding tussen het Stadsfonds en de andere ondernemersinstellingen als 

Hilversum Marketing en de individuele ondernemersverenigingen.  

2.3 Motieven voor een sterkere collectieve belangenbehartiging  
Naast de vraag wat de sterke en zwakke punten op dit moment zijn, is het ook relevant om te kijken 
naar de motieven voor een sterkere collectieve belangenbehartiging.  
 
Waarom willen we werken aan een sterkere collectieve belangenbehartiging?  
 
Het is belangrijk dat de verschillende stakeholders in dit proces van elkaar weten wat ieders drijfveren 
zijn en dat hier een gemeenschappelijke deler in wordt gevonden. Vanuit de uitgangssituatie met de 
sterke en zwakke punten zijn de onderstaande motieven om in te zetten op een sterkere 
belangenbehartiging geformuleerd. Deze werden ook meermaals genoemd tijdens de gehouden 
interviews. 
 
Betrokkenheid van meer ondernemers vergroten 
Niet alle ondernemers in Hilversum zijn even goed betrokken en anderen zijn soms helemaal niet 
betrokken. De verenigingen hebben te maken met dalende ledenaantallen en bestuurders zijn lastiger 
te vinden door de hoge werkdruk die men als vrijwillige bestuurder ondervindt. De versterking en 
verdere professionalisering van de collectieve belangenbehartiging bieden mogelijkheden om meer 
ondernemers aan te haken. Denk bijvoorbeeld aan individuele ondernemers die niet op een 
werklocatie met vereniging zitten, of vastgoedeigenaren. Met een professionelere en sterkere 
collectieve vertegenwoordiging wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om aangesloten te zijn en 
bestuursfuncties in te vullen. 
  
Gedragen economische agenda voor woon-werk- en leefklimaat 
Met een sterke collectieve belangenbehartiging kan er beter met de gemeente samengewerkt worden 
aan de economische agenda voor een beter woon-, werk- en leefklimaat die breed gedragen wordt 
door de ondernemers. Een gedragen gezamenlijke agenda maakt het voor ondernemers en 
gemeenten ook eenvoudiger om sterk te staan in de regionale afstemming. De ondernemers kunnen 
daarbij ook gaan optreden als ambassadeurs (van het verhaal) van Hilversum. 
 
Inzet groeiproces georganiseerd vermogen 
Vanuit de behoefte aan een sterkere collectieve belangenbehartiging en het werken aan een gedragen 
gezamenlijke agenda kan een positief groeiproces worden ingezet in de versterking van het 
Hilversumse georganiseerde vermogen. Een sterke collectieve belangenbehartiging en sterk 
georganiseerd vermogen is niet iets wat van de ene op de andere dag geregeld kan worden. Het is een 
groeiproces met elementen die versterkend werken in de weg naar boven. Een gedragen agenda kan 
bijvoorbeeld leiden tot een grotere betrokkenheid van ondernemers, wat kan leiden tot meer 
financiële middelen waarmee professionalisering kan worden ingezet, waardoor meer gestuurd kan 
worden op basis van kennis en data, wat vervolgens weer kan leiden tot meer betrokkenheid en een 
nog betere en breder gedragen agenda.  
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Effectiever samenwerken met de gemeente 
Wanneer de ondernemers beter georganiseerd zijn, is men ook beter in staat om goed samen te 
werken met de gemeente. Het is van belang dat het georganiseerd vermogen van de ondernemers en 
het faciliterend vermogen van de overheid met elkaar in balans zijn. Dat is nu nog niet altijd het geval, 
waardoor groepen ondernemers onvoldoende betrokken zijn. Dit is schematisch afgebeeld in 
onderstaande figuur waarin links de groeipiramide van het georganiseerd vermogen van de private 
sector staat en links die van het faciliterend vermogen van de publieke sector. Een nadere toelichting 
op dit model vindt u in bijlage 2. 
 

 

3. Advies 
 

3.1 Strategie  
Op basis van de analyse en interviews stelt CLOK een 3-fasen plan van aanpak voor, dat de route naar 
sterke collectieve belangenbehartiging uitstippelt. Het bestuur van de BV Hilversum werkt met de 
besturen van de gebiedsverenigingen  toe naar de nieuwe, gewenste situatie waarbij de structuur 
waarborgt dat het succes van de voorgenomen plannen niet afhankelijk is van individuele leden.  
 
Tijdens de interviews kwam duidelijk naar voren dat de BV Hilversum en haar bestuur worden gezien 
als de meest geschikte partij om de collectieve belangenbehartiging van de Hilversumse 
ondernemersverenigingen op zich te nemen. Het is daarmee verleidelijk om snel in de actiestand te 
schieten en de BV Hilversum en haar bestuur succes te wensen met de uitvoering van een aantal 
collectieve punten waar overeenstemming over bestaat. Wij adviseren echter om wel een zorgvuldig 
proces te doorlopen, waarbij uitgegaan wordt van het principe “vorm volgt functie”.  
 
Zorgvuldigheid nu voorkomt mogelijke problemen in de toekomst die kunnen ontstaan door 
bijvoorbeeld verkeerde verwachtingen, scheve verhoudingen, onvoldoende draagvlak of onvoldoende 
middelen en doorzettingskracht.  De BV Hilversum kan vanuit het draagvlak dat er reeds bestaat 
fungeren als kartrekker en kwartiermaker van het proces dat schematisch is afgebeeld in het figuur op 
de volgende pagina: 
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In fase 1 begint het proces van het bereiken van overeenstemming over de motivering voor een 
collectieve belangenbehartiging en de inhoud van de collectieve agenda: de Waarom? en Wat? vraag.  
 
Wanneer over de motivering en inhoud overeenstemming bestaat, kan over worden gegaan naar fase 
2 waarin wordt nagedacht over de beste vorm om aan de inhoud te werken: de Hoe? vraag.  Daarbij 
komen vragen aan de orde als: 
 

● Wie doet wat? En hoe? 
● Hoe gaat de verhouding tot de gemeente, het Stadsfonds, Hilversum marketing en het 

Economisch Platform Hilversum er uit zien? 
● Hoe wordt een evenwichtige inbreng van leden gewaarborgd? Zowel van losse individuen 

als de diverse collectieven? 
● Hoe wordt de agenda bepaald?  
● Financiering: Hoe wordt de vorm en de hiernavolgende professionalisering bekostigd?  

 
Daarbij wordt in deze fase ook gekeken naar de professionaliseringsbehoefte van de diverse 
ondernemerscollectieven. Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam uit de gesprekken en 
analyse is de onevenwichtige verhouding in mate van professionalisering die er nu bestaat tussen de 
diverse verenigingen. Dit kan een basis vormen voor gebrek aan onderling vertrouwen en vormt een 
belangrijk risico voor een goede samenwerking en een breed draagvlak. Tijdens dit proces van 
professionalisering zal ook aandacht moeten worden besteed aan een gelijk speelniveau van/voor alle 
deelnemende verenigingen.  
 
Wanneer duidelijkheid bestaat over de inhoud, vorm en professionaliseringsbehoefte kan men in fase 
3 overgaan tot de uitvoering met het opzetten en inrichten van de nieuwe organisatiestructuur, 
professionalisering en uitvoering van de collectieve agenda. 
 
Tijdens de gesprekken die zijn gevoerd is al veel informatie opgehaald, die kan worden benut bij het 
beantwoorden van de vragen over de inhoud en vorm, die aan bod komen tijdens fase 1 en 2. Hier 
wordt in de volgende twee paragrafen nader op ingegaan. De structuur van de vragenlijst wordt 
gevolgd. 
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3.2 Fase 1, Inhoud 
Deze rapportage kan benut worden als vertrekpunt voor het vaststellen van de motivering voor het 
versterken van de collectieve belangenbehartiging en het vaststellen van de inhoud. Wanneer de 
hiervoor beschreven bevindingen en het voorgestelde proces breed worden onderschreven, kan aan 
de slag worden gegaan met het bepalen van de inhoud. Fase 1 kent hierin 5 stappen en 1 
besluitmoment. De uitgebreide strokenplanning vindt u in het bestand ‘Projectplanning BV Hilversum’.  
 
Stap 1: het vaststellen van de analyse en uitgangsituatie . 
Stap 2: het vastleggen van de collectieve (gebiedsoverstijgende) agenda. 
Stap 3: het vastleggen van de onderwerpen die op gebiedsniveau behandeld blijven worden.  
Stap 4: het opzetten van de agenda voor structureel overleg  
Stap 5: het in kaart brengen van de databehoefte.  
Besluitmoment: keuze voorzitter komende 12 maanden 
 
1. De juiste analyse en uitgangspositie  
Het startpunt van het professionaliseringstraject is de acceptatie van deze opgestelde analyse en 
uitgangsituatie door de opdrachtgever BV Hilversum en door de gebiedsverenigingen. Wanneer men 
het eens is over het plan van aanpak, kan stap 2 geïnitieerd worden.  
 
2. Op welke punten gaat het collectief inzetten?  
Tijdens de interviews is gevraagd naar onderwerpen die van belang zijn in het eigen gebied 
(gebiedsspecifieke agenda), onderwerpen die van belang zijn voor alle Hilversumse 
ondernemersverenigingen (gebiedsoverstijgende agenda) en de overlap daartussen. De expliciet 
genoemde gebiedsoverstijgende onderwerpen zijn geordend per thema en deze zijn weergegeven in 
de tabel op de volgende pagina. Daarmee is stap 2 van fase 1 in feite al vorm gegeven. Per thema 
kunnen nu de onderwerpen nader worden besproken en kan een andere priortering worden 
aangebracht waar dit gewenst is. Hieruit wordt vervolgens een top 10 aan prioriteiten bepaald die de 
kern vormt van de activiteiten. Deze top 10 kan vervolgens door de ondernemers ook gebruikt kan 
worden als lobby-instrument richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het is raadzaam om bij 
de prioritering zwaar mee te wegen voor welke onderwerpen energie bij ondernemers bestaat om er 
mee aan de slag te gaan. Dat vergroot in een vervolgstadium de betrokkenheid en de kans op een 
actieclub in plaats van een praatclub.  
 
3. Welke onderwerpen blijven behandeld worden op gebiedsniveau en hoe gaan de gebiedsagenda’s 
zich verhouden tot de collectieve agenda? 
Diverse zaken spelen slechts op gebiedsniveau en in veel gevallen vindt er op dit niveau al een goede 
belangenbehartiging plaats binnen een goede samenwerking tussen betrokken partijen. Het is in stap 
3 van belang om te bepalen voor welke zaken de samenwerking op gebiedsniveau het geijkte niveau is 
en blijft en wat beter collectief kan worden opgepakt. In de interviews is navraag gedaan naar de 
verschillende gebiedsagenda’s. Deze zijn weergegeven in bijlage 1.2.   
 
4. Over welke thema’s zal tenslotte het structureel overleg gaan?  
Wanneer zowel de gebiedsoverstijgende agenda als de gebiedsspecifieke agenda’s helder zijn, kan de 
inhoudelijk agenda voor het structureel overleg met de ondernemersverenigingen ingevuld en 
vastgelegd worden.  
 
5. Welke data is nodig voor een goede onderbouwing van de collectieve agenda en standpunten? 
Tijdens de interviews is meermaals benoemd dat er momenteel een gebrek aan data en kennis is voor 
een goede onderbouwing van standpunten. Wij adviseren om in stap 5 te bepalen wat de data en 
kennisbehoefte is, wat er voor nodig is om deze te verkrijgen, hoe deze data weergegeven en 
geraadpleegd kan worden en hoe de meest essentiële data tot slot op de lange termijn geborgd kan 
blijven in de organisatie. Vanwege de doorgaans complexe aard van dit specifieke vraagstuk is hiervoor 
in de strokenplanning extra tijd ingepland.  
 
Besluitmoment keuze voorzitter  
Tot slot zal in fase 1 ook formeel de voorzitter voor de komende 12 maanden vastgelegd moeten 
worden.  
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Gebiedsoverstijgende agenda 
In onderstaand top-10 overzicht zijn de onderwerpen weergegeven die naar aanleiding van de analyse 
van de interviews de meeste relevantie hebben voor de gebiedsoverstijgende agenda.  
 
 
 
 
 

3.4 Fase 2, Vorm 
Zodra motivering voor en inhoud van de collectieve belangenbehartiging in fase 1 helder zijn, kan 
bepaald worden wat de meest geschikte vorm is om aan te werken. Fase 2 kent hierbij 4 afzonderlijke 
stappen. 
 
Stap 1: het bepalen van de governance en de geschikte organisatiestructuur. 
Stap 2: het vastleggen van het functieprofiel van de voorzitter. 
Stap 3: het inventariseren van de professionaliseringsbehoefte individuele OV’s en behoefte aan 
stafbureau 
Stap 4: het afstemmen van de financieringsbehoefte en vorm  

 
Als criterium voor succes zou kunnen gelden: alle besturen van de onderliggende verenigingen samen 
zijn minder tijd kwijt, er is meer geld en alles is professioneler. De organisatiegraad per gebied neemt 
toe. 
 
1. Governance en organisatiestructuur 
In stap 1 van fase 2 dient bepaald te worden welke organisatiestructuur en governance de meest 
geschikte variant is voor de opdrachtgever en voor de structuur van de belangenbehartiging als 
overkoepelende ondernemersvereniging. Om dit proces richting te geven zijn de volgende relevante 
overwegingen weergegeven.  

1.1 Vertegenwoordiging  
Een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van de juiste organisatiesructuur is de wijze 
waarop de diverse onderliggende verenigingen en individuele ondernemers 
vertegenwoordigd zullen worden. Een idee dat is geopperd, is om alle leden van de 
gebiedsverenigingen automatisch lid te maken van de koepel BV Hilversum en ondernemers 
zonder georganiseerd gebied ook de mogelijkheid te bieden zich individueel aan te sluiten. 
Hierbij dient ook ingegaan te worden op de vraag hoe vastgoedeigenaren betrokken kunnen 
worden. In de gesprekken is meermaals op het vraagstuk van het betrekken en de 
vertegenwoordiging van de vastgoedeigenaren gewezen. 

 
Daarnaast is geopperd om commissies op specifieke onderwerpen op te zetten met mogelijk 
per thema een trekker. Deze trekkers zouden voort kunnen komen uit de onderliggende 
gebieden waar een thema sterk speelt.  

1.2 Verhouding BV Hilversum tot het Stadsfonds en EPH  
Andere belangrijke vragen om te beantwoorden met de betrekking tot de governance zijn: 
Hoe gaat de koepel zich verhouden tot het Economisch Platform Hilversum (EPH) en tot 
Hilversum Marketing? In de gesprekken kwam naar voren dat de ondernemers een 
belangrijke rol voor het Stadsfonds wensen wat betekent dat komend jaar gekeken moet 
worden hoe deze rol geoptimaliseerd kan worden in relatie tot de ondernemersverenigingen. 
In de huidige situatie is het zo dat het Stadsfonds geprofessionaliseerd is en de ondernemers 
in hun vrije tijd aanvragen schrijven. Het feit dat het Stadsfonds al een betaalde kracht in 
dienst heeft is een interessant gegeven om mee te nemen in de organisatiestructuur van de 
koepel met een mogelijk stafbureau.  
 
Tijdens de gesprekken is geopperd dat de voorzitter van de koepel ook de voorzitter van het 
EPH zou kunnen zijn. We adviseren over de rol van de voorzitter en daarbij wel of niet 
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behorende vertegenwoordigingen mee te nemen in de komende jaren. Het staat in het plan 
van aanpak. Dan kan ook meegenomen worden hoe de aansturing van de fondsen en 
organisaties als Hilversum marketing zou moeten worden vormgegeven. 

1.3 Overige rollen BV Hilversum  
Naast de inhoudelijke agendapunten voor de collectieve belangenbehartiging zijn tijdens 
interviews ook nog de volgende zaken benoemd, die door een koepelorganisatie opgepakt 
zouden kunnen worden: 

 
● stimulering van kennisdeling;  
● professionalisering van de ledenadminstratie; 
● versterken van organisatiegraad van de ondernemers in gebieden: doelstelling naar 67%; 
● ondersteunen en ontzorgen van de besturen van de gebieden; 
● versterking van de belangenbehartiging van de gebieden; 
● ondersteunen de gebieden te laten floreren. 

 
In hoeverre deze zaken ook tot de taken van een nieuwe koepelorganisatie gaan behoren, is 
mede bepalend voor de organisatiestructuur. Daarom zijn deze zaken ter overweging 
benoemd voor het kiezen van de organisatiestructuur.  

 
2. Functieomschrijving en profiel voorzitter  
In fase 2 dient de functieomschrijving van de voorzitter opgesteld te worden. Bij het opstellen van de 
functieomschrijving dient bijvoorbeeld in overweging genomen te worden welke taken en 
verantwoordelijkheden bij deze functie horen en in welke gremia de voorzitter plaats neemt.  
 
Daarnaast is het van belang om vast te stellen wat het vereiste functieprofiel van de voorzitter van de 
nieuwe overkoepelende ondernemersvereniging is. Uit de interviews blijkt dat men van mening is dat 
een betaalde functionaris als voorzitter het meest effectief is. Wanneer men tot overeenstemming is 
gekomen aan welk functieprofiel de ondernemersvoorzitter moet voldoen, zal er gekeken worden 
of deze uit de eigen gelederen geworven kan worden of dat er wellicht een externe 
voorzitter aangetrokken zal moeten worden. Tijdens de interviews zijn de volgende punten benoemd 
die onderdeel uit kunnen maken van het functieprofiel. Uiteraard is deze lijst niet limitatief.  
  

● Bewaakt en bevordert de Hilversumse agenda. 
● Kent het verschil tussen algemeen belang en gebiedsbelang.  
● Sondeert.   
● Legt verantwoording af. 
● Heeft mandaat.  
● Is transparant: geen dubbele belangen.  
● Is slagvaardig.  
● Herkenbaar naar de achterban: je kunt je met de voorzitter identificeren.  
● Is ondernemer.  
● Weet hoe de overheden werken.  
● Krijgt goede voeding vanuit de gebieden (wederzijdse verantwoordelijkheid: voorzitter 
weet dit goed te organiseren).  
● Is communicatief sterk.  
● Is onafhankelijk. 
● Wordt voor 3 jaar benoemd.  
● Is mogelijk voorzitter van economisch platform.  
● Kent de (nationale/regionale context).  

3. Professionaliseringsbehoefte ondernemersverenigingen en stafbureau 
Bij de zoektocht naar een geschikte organisatievorm adviseren wij om tevens te kijken naar wat dit 
vraagt van de individuele ondernemersverenigingen die Hilversum rijk is en welk niveau van 
professionalisering hier bij hoort. Het is raadzaam dit naar een gezamenlijk basisniveau te tillen. Dit is 
noodzakelijk om te zorgen dat de leden op een effectieve, gestructureerde manier de belangen van 
hun achterban kenbaar kunnen maken binnen een overkoepelende ondernemersvereniging. Een te 
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groot verschil in professionalisering van de onderliggende verenigingen kan het onderlinge vertrouwen 
ondermijnen en kan leiden tot onevenwichtigheid in de kwaliteit van de belangenbehartiging tussen 
gebieden. Het is van belang dat: 

● De besturen investeren in de professionalisering van de verenigingen als organisaties en 
daarbij ook kijkend naar de professionalisering van het bestuur als geheel en de individuele 
bestuursleden. Dezelfde bestuursprofielen dienen gehanteerd te worden. 

● Een verkenning wordt uitgevoerd naar het betrekken van vastgoedeigenaren en een basis 
professioneel werklocatiemanagement voor alle gebieden; profiel manager werklocaties.  

 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat er op het gebied van de 
professionaliseringsbehoefte bijvoorbeeld de wens bestaat om een onderzoek naar de mogelijkheden 
tot heropening van de oude haven voor recreatiescheepsvaart te doen. CLOK is van mening dat een 
dergelijk (en ook andere, vergelijkbare) onderzoeken helpen om de economische dynamiek te 
versterken in indirect de professionalisering van de ondernemersverenigingen ten goede komt. 
Hoewel we ons realiseren dat het onderbrengen van dit thema in deze stap niet 100% logisch is, 
denken we dat het wel te realiseren is.  
 
In het kader van de professionalisering en taken die de koepel voor de gebiedsverenigingen zou 
kunnen uitvoeren/de gebiedsverenigingen in zou kunnen ondersteunen, is tijdens het onderzoek het 
idee geopperd om een stafbureau op te richten onder de koepel. Het moet blijken of dit een goed en 
passend idee is en dan dient te worden bepaald wat de taken van een stafbureau zouden moeten zijn. 

4. Financiering 

Voordat overgegaan kan worden tot de fase van de uitvoering is het tenslotte zaak om te bepalen wat 
de financieringsbehoefte is; er dient een begroting te worden opgesteld.  
 
De kosten op deze begroting hangen af van de keuzes of er gewerkt gaat worden met een betaalde 
voorzitter, een stafbureau en de omvang in fte’s van beiden. Daarnaast is het de vraag welke kosten 
gemoeid zijn met de verdere professionalisering van de onderliggende verenigingen en waar deze 
kosten onder worden gebracht.  
 
Aan de inkomstenkant kan aan de volgende bronnen worden gedacht: 
 

● Het verkennen van een contributietarief met mogelijke twee verschillende 
lidmaatschapsvormen: via de gebiedsvereniging en een rechtstreeks lidmaatschap van de 
koepel. 

● Een verhoging van de OZB of een grotere bijdrage van de gemeente vanwege partnership. 
● Middelen uit het Stadsfonds. 

 
In deze fase zal een nadere analyse gemaakt moeten worden naar de financiële relaties tussen de 
ondernemersverenigingen, de verschillende fondsen en de gemeente.  
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3.5 Fase 3, Uitvoering  
Tot slot kan in fase 3 overgegaan worden tot de uitvoering van de inhoud die in fase 1 is gekozen 
middels de vorm die in fase 2 is bepaald. De huidige opdracht van CLOK reikt niet tot  fase 3. We 
hebben een aantal cruciale thema’s geformuleerd aan de hand van het onderzoek die in fase 3 aan 
bod zouden moeten komen. Uiteraard ondersteunt CLOK de opdrachtgever waar gewenst ook verder 
bij het realiseren van de genoemde fasen.  
 
Extra groeicomponent sectorale agenda’s  
Tussen de gebiedsoverstijgende en de gebiedsspecifieke agenda’s zijn ook sectorale agenda’s 
denkbaar waarbij soortgelijke organisaties over gerelateerde onderwerpen spreken. Denk aan de 
kantorenparken of juist de winkeliersverenigingen. Samenwerkingen binnen deze sectoren kunnen in 
fase 3 als extra groeicomponent dienen.  
 
Werken met BHP en Gebiedsondernemen 
In fase 3 ontstaat ruimte voor de focus op de functie van begrippen als het Bruto Hilversums Product, 
ofwel het BHP, waarbij gedacht wordt vanuit thema’s en acties die het totaal BHP ten goede komen. 
De gedachte is dat door de focus op het totale BHP, plannen ontstaan die elkaar als een vliegwiel 
versterken en daarmee het BHP naar een hoger niveau tillen. Dit ligt in het verlengde van de visie op 
het zogenaamde Gebiedsondernemen. Deze visie is in bijlage 2.3 nader toegelicht.  
 
Het betrekken van vastgoed  
Voor de continuiteit van waarde van het vastgoed op bedrijventerreinen is het van cruciaal belang om 
de vastgoedeigenaren (meer) te betrekken in overlegstructuren. Deze vastgoedeigenaren zijn namelijk 
gebaat bij een goede economische dynamiek in het pand en de directe omgeving. Voor de korte 
termijn op huurniveaus en op de lange termijn de vastgoedwaarden.  

 
Naast Stadsfonds ook BIZ? 
Tot slot kan er overwogen worden om naast het Stadsfonds ook een BIZ op te richten, meer informatie 
hierover vindt u terug in bijlage 6.  
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Bijlagen  

Bijlage 1.1: vragenlijst ondernemersvereniging 
 
Respondentenlijst 

 
Naam  Organisatie  

Bakker, Bas Vastgoed Owners Collectief Arenapark  

Bochardt, Ruud BV Hilversum  
Bus, Ben Arenapark Hilversum 
Feijen, Matthieu  BV Hilversum  

Pelsink, Angelika  OV Hilversum Zuidwest 
Schriemer, Renske  Winkeliersvereniging de Gijsbrecht  
Visser, Frank Media Perspectives, Stadsfondsgebied Media Park 
Vosjan, Kjeld Centrum City 

Winter, Shiva de OV Havenvaart 

 
Gebied specifieke vragen/ belangen  

● Wat staat er op jullie korte termijn agenda?   
 

● Hebben jullie ook nagedacht over lange termijn?  
 

● Welke punten hiervan zijn specifiek voor het terrein?  
 

● Wat doen jullie nu aan belangenbehartiging?  
 
● Welke successen hebben jullie daarin behaald?  
  

● En op welke punten zijn jullie er (nog) niet in geslaagd?   
 

Gebied overstijgende agenda  
● Welke van die punten spelen er (mogelijk) ook in andere gebieden?  

 
● Welke punten zou je liever gemeente breed oppakken? En waarom?  
 
● Wat is er nodig om daarin succesvol te zijn?  
 
● Welke rol zien jullie voor jezelf?  
 
● Welke rol zou de gemeente moeten spelen?  

 
Draagvlak gebied overstijgende samenwerking   

● Is er behoefte aan een overkoepelende OV?  
 
● Welke taken zou deze koepel moeten vervullen?  
 
● Hoe zou de gemeenschappelijke agenda eruit moeten zien (bijvoorbeeld 10-puntenplan 
als input voor de verkiezingen)?  
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● Is er een boegbeeld? Of juist meerdere, bijvoorbeeld per thema (ruimte, bereikbaarheid, 
et cetera)?  
 
● Welke bijdrage (financieel, inhoudelijk, procesmatig) willen jullie leveren aan een gebied 
overstijgende samenwerking?  
● Wat zijn de belangen/wensen vanuit jullie bestuur daarin?  

 
● Wat zijn de belangen/wensen van jullie achterban daarin?  
 
● Wanneer is de gebied overstijgende samenwerking voor jullie een succes?  
 

● Op welke manier kan de voortgang worden bewaakt (periodiek overleg)?  
 

Bijlage 1.2: Gebiedsagenda’s 
 
Zoals in de vorige paragraaf te zien is, zijn de respondenten ook bevraagt over de eigen, individuele 
agenda. Hieronder vindt u een overzicht van deze individuele gebiedsagenda’s.  

 
OV Hilversum Zuidwest   

 
1. Het invullen van interne commissies/werkgroepen.  

2. KVO: (Keurmerk Veilig Ondernemen) dit is een doorlopend project.  

3. Be+ (duurzaamheid).   

4. Bestuurlijk overleg met gemeente naar een hoger plan tillen.  

5. Optuigen digitaal leerlokaal voor Mkb’ers in samenwerking met MBO  

6. Onderzoek ESCO  

7. Versterken van het contact met Mbo’s (stages).  

8. Verbinding met de leden (slogan leer je buur kennen/ Samen sterk, meer netwerken)  

9. LaLo’s en parkeerplaatsen.  

10. Toekomstbestendig terrein: energieneutraal/energiepositief, distributie-hub, 

(verkeers)veiligheid, mobiliteit/bereikbaarheid en digitale infrastructuur optimaliseren.  

11. STEC! Inhaalslag. Deelgebied zit eind fase 2, begin fase 3.  

12. behoud voldoende bedrijfsruimte. 

13. Post corona: rekening houden met verandering in (distributie)ketens, meer ruimte voor 

voorraad/stock/opslag nodig; Wellicht meer lokaal-regionaal opereren.  

 

Media Perspectives / Stadsfondsgebied Media Park 

 
1. Focus op beheer park.  

2. Goede relatie met gemeente onderhouden.  

3. Toekomstvisie 2030, geproduceerd samen met architecten, gemeente en bedrijven. 

4. Vanuit de campusgedachte is van belang:  

- De aanwezigheid van voldoende geschoold personeel.  
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- Vergroting aantrekkelijkheid van Hilversum als woongebied.  

- Verbetering van toegankelijkheid van woningen  en de bereikbaarheid richting de stad.  

- Ook ontbreekt het in Hilversum aan HBO en WO-scholen waardoor jongeren naar de 
omliggende steden trekken voor hun opleiding. De ervaring is dat goed geschoolde mensen 
vervolgens schaars hun weg terugvinden naar Hilversum. Zo is het bijvoorbeeld lastig om aan 
personeel te komen dat bekwaam is in vakgebieden als data science.    

5. De bereikbaarheid richting stad is een belangrijk thema, zeker nu de Oostering de komende 
twee jaar dicht is i.v.m. aanbouw van een tunnel. OV Gijsbrecht heeft hier veel mee te 
maken omdat verkeer nu door het winkelgebied komt.   

 

Arenapark & Laapersveld Hilversum 

 
1. Profilering Laapersveld binnen de ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld, bredere 

ontsluiting.  

2. Masterplan 2.0. Gaat tot 2035 duren. In dat masterplan is naast de functies onderwijs en 

sport ook wonen opgenomen.  

3. De komst van meer voorzieningen in relatie tot andere functies.  

4. Veiligheid en inrichting van de kantoorparken. Momenteel wordt de 

camerabewaking vernieuwd ingezet.   

5. De mobiliteit in en rondom de parken. De spooroverweg is nog een onveilige situatie. 

In het masterplan is mee opgenomen dat dit station verplaatst kan worden zodat de situatie 

veiliger wordt.  

6. Infrastructuur van telecom is een belangrijk punt, individuele bedrijven en het geheel van 

de kantoorparken willen ook aangesloten worden op glasvezel. Dit past bij het meer 

economisch gedreven begrip Hilversum Mediastad.  

7. Ondernemers zijn daarnaast bezorgd over de mogelijkheid tot uitbreiding.  

8. OVAEL (de samenwerkende ondernemers, Ondernemersvereniging Arenapark 

& Laapersveld) is nog in ontwikkeling en het bestuur gaat zich meer focussen op beleid.   

 

Ondernemersvereniging Havenvaart 

 
1. Het contact met ondernemers, ca 75 ondernemers, weer oppakken. De visie is aangepast.  

2. Huidige bestuur wil weer een winkel- en horecastraat. Niet meer woningen en geen 

uitsterfbeleid.  

3. Het vertrouwen moet worden hersteld tussen de ondernemers, tussen onze OV en de 

anderen en met de gemeente.  

4. Plan voor winkel- en horecastraat is voorheen afgeschoten, maar nieuwe bestuur wil dit 

terug. Is van belang voor levendigheid en doorloop. En de oude Haven 

terug. Commercieel moet dat in 3 jaar  voor elkaar gekregen worden. Door overleg dit terug 

op de kaart zetten. Gesteund door ondernemers en bewoners.  Voor een vitale straat.  

5. Door verandering van twee richtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer verloor men aanloop. 

6. Leegstand wordt tegengegaan  door verhuur voor woningen. Dichte gordijnen, tegen 

antikraak. Bestuur wil geen bewoning maar winkels met open etalages.   

 

Winkeliersvereniging De Gijsbrecht  

 
1. 2e BIZ-periode.  Voordelen van BZ zijn goed geland, stappen gemaakt.  
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2. Kijken naar de toekomst. Scan gemaakt. Een lange termijnvisie naar een 
toekomstbestendige winkelstraat vastgelegd. Sinds 2017 is de lange termijn in beeld 
gebleven.  

3. Thema’s uitstraling, online vindbaarheid en profilering. Branchering. Brandingstraject gedaan. 
Nieuwe huisstijl. Wensen geïnventariseerd om te horen hoe de ideale winkelstraat eruit ziet. 
Discussie aangegaan met gemeente.  

4. Pandeigenaren, vastgoed betrokken. Kennisgemaakt met pandeigenaren: doel een vastgoed 
BIZ.  3e periode BIZ-herstemming in corona-tihd. Professionalisering gebiedsvisie.  

5. Herinrichting: Feestverlichting, online platform, distributie-hub; er ligt een plan en dat wordt 
concreet. Samenwerken met goederenhubs NL. (voorbeelden kunnen Nijmegen, Maastricht, 
Deventer zijn) Stichting opgericht met ondernemers om hub te realiseren. Shopplatform. 
Evenementen.  

6. Meer lokale investeerders en investeringsmaatschappijen.  

7. Inrichting. Langgerekte straat in H’sm Zuid. 30 km zone, maar wordt ook als doorgaande route 
gebruikt. Bij laatste herinrichting is straat opgedeeld (stoep, straat), heel veel laad- en 
lospunten. Door opstopping elders komt er meer verkeer door de Gijsbrecht. Chaotisch 
verkeer en lastig parkeren.  

8. Dubbel signaal vanuit gemeente: waardering voor inbreng, maar geen goedkeuring voor de 
uitvoering.  

 
Centrum City 

 
1. Corona: consumenten naar het centrum trekken en dat bezoek spreiden  

2. Vitaal centrum: compacter maken van het centrum, andere functies toevoegen en bepaling 
kerngebied. 

3. Aanpak stationsgebied: kwaliteit en bereikbaarheid.  

4. Herinrichting kerkbrink naar media-cultuurplein (museum, bibliotheek)  

5. City marketing (overstijgend belang Hilversum) meer bezoekers en meer bestedingen aan 
Hilversum  

 
Vastgoed Owners Collectief Arenapark 

 
1. Park optimaliseren/meenemen in toekomst zodat het interessant blijft voor huidige en 

nieuwe ondernemers. Zet zich in voor goede bezetting ruimten met goede huurders 
en een gebouw dat pas bij ondernemers.  

2. Bereikbaarheid: parkeerbeleid voor zowel korte als lange termijn 

3. Monitoren vastgoedwaarde.  

4. Gericht op 2030: bereikbaarheid, duurzaamheid en diversiteit.  

5. Bereikbaarheid ontwikkeling (verplaatsing station) 

6. Horeca.  

7. Gebiedsontwikkeling/veiligheid. Ontwikkeling camerasysteem met nummerbordherkenning 

etc. alles schoon/netjes en veilig.   

 
BV Hilversum  

 
1. MRA sleutelgebied omgevingen 3  stations, financiële middelen uit MIRT (transferium)  
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2. Corona-maatregelen  

3. Afsluiten van de kleine spoorbomen (Gerardweg)  

4. Ontwikkeling circusterrein  

5. Ruimte voor werk  

6. Versterken belangenbehartiging OV’s  

7. Herinrichting winkelgebieden 2.0 (online/fysiek)  

8. Crailo  

9. Hbo-opleiding Mediapark:  nieuwe stageplekken; HBO opleiding is versterking van de triple 
Helix: ondernemen, onderzoek en onderwijs. 

10. Regionale opschaling van de opgave  

 

Bijlage 1.3: vragenlijst gemeente 
 
Respondentenlijst  

 
Naam  Organisatie/functie  

Drost, Marije  Gemeente Hilversum, Programmamanager Economie & Media en 
Strategisch Gebiedsmanager 1221 

Goorts, Annelies  Gemeente Hilversum, Senior adviseur Economie 

 
Huidige situatie  

● Hoe ervaren jullie de huidige samenwerking met de Hilversumse 
ondernemersverenigingen?  

  
● Wat loopt er goed in de samenwerking met de ondernemersverenigingen?  

   
● Met welke verenigingen hebben jullie doorgaans het meeste contact?  

   
● Welke thema’s komen het meest aan bod tijdens deze contacten?  
   
● Welke thema’s, in relatie tot de ondernemersverenigingen, zijn voor jullie het 
belangrijkst?  

   
● Hoe zien jullie de rol die jullie, vanuit de gemeente, vervullen?  

   
● Hoe kijken jullie aan tegen het initiatief van de ondernemersverenigingen aan om de 
belangenbehartiging te bundelen?   

   
● Goed geregeld is het bij:   

  
Nieuwe situatie  

● Wat zou er beter kunnen en moeten in de samenwerking met de Hilversumse 
ondernemersverenigingen?  

   
● Welke thema’s zijn voor de toekomst het belangrijkste?  

  
● In welke frequentie willen jullie communiceren met de ondernemersverenigingen?  

   
● Waarover willen jullie communiceren met de ondernemersverenigingen, en waarover 
niet?  
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● In de ideale situatie, hoe ziet de samenwerking tussen gemeente en 
ondernemersverengingen eruit volgens jullie? En In welke structuur?  

 
   

Bijlage 2: uitgangspunten CLOK 
 
2.1 CLOK- filosofie 
De visie van CLOK is dat voor het versterken van de lokale economie een drietal zaken van cruciaal 
belang zijn: 
 

1. Een goed samenspel tussen overheid en bedrijfsleven met een heldere wederzijdse 
taakverdeling en dito verwachtingspatroon; 

2. Ondersteuning/versterking van alle betrokken partijen (bestuurders en medewerkers EZ bij 
de gemeente, ondernemers vanuit verschillende sectoren en ondernemers- en 
belangenorganisaties die actief zijn in de lokale economie); 

3. Een gezamenlijke visie en ambitie voor de toekomst met een realistische, compacte en 
concrete uitvoeringsagenda. 

 
 
2.2 Organiserend vermogen 
Een sterk organiserend vermogen van ondernemers is cruciaal voor een succesvolle aanpak van 
collectieve belangenbehartiging en maatschappelijke vraagstukken.Het organiserend vermogen en een 
professionele organisatie met gekwalificeerde ondersteuning zijn essentiële randvoorwaarden in het 
tot stand brengen van een collectieve en gebiedsbrede aanpak van gezamelijke private 
ondernemersopgaven en maatschappelijke opgaven. Direct met een sterk organiserend vermogen 
verbonden zijn: kennis/vaardigheden, financiele  middelen en gekwalificeerde ondersteuning. 
 
Een voorbeeld is de energietransitie. Een goede uitgangspositie is daarbij de basis voor succes. 
Ondernemers zijn namelijk vooral bereid hierin te participeren als de basis op orde is: een schoon, 
heel, veilig en (digitaal) bereikbaar terrein met voldoende ruimte om te ondernemen.  
 
Het realiseren van voldoende organiserend vermogen is een groeiproces met in elk van de hieronder 
genoemde fasen andere uitdagingen. Ook de rol van de overheid dient hierin mee te groeien. De 
beloning komt aan het eind, want hoe meer organiserend vermogen, hoe meer rendement en des te 
minder kosten! 
 
In de volgende figuur is dit groeiproces afgebeeld. Aan de linkerkant ziet u de ontwikkelingsfasen aan 
de private kant. Van individueel opererende ondernemers (onder) tot een gebiedsonderneming 
(boven), waarbij men in staat is een steeds bredere collectieve agenda uit te voeren (de breedte van 
de piramide).  
 
Aan de rechterkant ziet u de ontwikkelingsfasen van het faciliterend vermogen aan de publieke kant. 
Van dienstverlening gericht op individuele ondernemers tot een partnerschap op agenda en 
uitvoeringsniveau met het ondernemerscollectief. Voor een goede uitgangspositie is het zaak dat 
organiserend en faciliterend vermogen met elkaar in balans zijn (zich op ongeveer dezelfde hoogte 
bevinden). 
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De ondernemers in Hilversum gaan van de fase van Collectief (informeel) naar Collectief (formeel). 
Met een bredere  ondernemersagenda gericht op het woon- werk- en leefklimaat. Daar hoort bij dat 
de gemeente ook in een andere fase terecht komt. De fase van minder aanjagen en meer faciliteren. 
 
2.3 Gebiedsondernemen  
Over circa 20 jaar, en die transitie is nu al gestart, zijn bedrijventerreinen getransformeerd naar 
gebiedsondernemingen. De focus ligt niet langer op de kostenverlaging van de gezamenlijke 
activiteiten maar juist op omzet en winst. Het gebied heeft een gebiedsagenda en de uitvoering 
daarvan wordt bestuurd als een bedrijf  

Wat is de Nederlandse trend?  
Het bedrijventerrein wordt in de toekomst steeds meer bestuurd als een gebiedsonderneming. Het 
gebied wordt belangrijker. Het bestuur van de ondernemersvereniging wordt het bestuur van de 
gebiedsondernemingen zoals  De Gijsbert, het Arenapark of het Centrum Hilversum  
 
Het bestuur van een gebiedsonderneming beheert het gebied als een onderneming met portefeuilles 
voor de bestuursleden als marketing, HRM, R&D, financiën, locatie en vastgoed. Hoe zou dat eruit 
kunnen zien richting de stip op de horizon? De ondernemingen op het terrein zijn als het ware de 
afdelingen van de gebiedsonderneming die is opgericht voor alleen de collectieve uitvoeringsagenda. 
Het doel is een naar buiten toe sterk concurrenrend terrein met concurrerende bedrijven door 
horizontale samenwerking.  
 
Een paar voorbeelden van het bestuursmodel; het bestuurslid met HRM in de portefeuille verzorgt 
voor in principe alle ondernemingen  het aanbod van solicitanten, zorgt voor de toepassing van een 
project als techniekpact, de uitvoering van de Participatiewet en voor vervoersmanagement voor de 
medewerkers.Het bestuurslid met R&D in portefeuille zorgt voor gebiedsgerichte innovatie, daarvoor 
heeft hij of zij een target. De bedrijven werken niet alleen verticaal langs sectoren en branches, maar 
ook horizontaal: innovatief nabuurschap op de werklocatie met ruimte voor start-ups voor een goede 
innovatieve cultuur van de gevestigde en nieuwe bedrijven. Het bestuurslid met marketing/promotie 
zorgt ervoor dat het gebied goed bekend staat, dat bezoekers en medewerkers gastvrij ontvangen 
worden, dat de parkeergelegenheden goed zijn aangegeven (parkeren is een onderdeel van de 
positieve beleving), en dat er een wachtlijst is van bedrijven die zich willen vestigen. 
 
Een zakelijk-kwalitatieve benadering in het bedrijventerrein van de toekomst, het is gewoon een 
uitstekend renderend bedrijf naast de gevestigde bedrijven die hierdoor concurrentievoordeel 
hebben. Dat kan allemaal omdat het een onderdeel is van de businesscase van het terrein. 
Braakliggende terreinen worden ingezet voor opbrengst genererende activiteiten zoals tijdelijke 
parkeerplaatsen of het plaatsen van zonnepanelen.  
Waar een bijdrage kan worden geleverd aan het beleid van de overheid, daarover worden ook 
financieel duidelijke afspraken gemaakt. Dat is de stip op de horizon van een  

 
In de volgende bijlage bevinden zich case studies vanuit de gemeente Soest, Alphen aan den Rijn. De 
bijlage sluit af met een algemeen informatief stuk inzake ondernemersfondsen versus 
ondernemersverenigingen.  
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Bijlage 3: OV Soest 
 
Bedrijfscontactfunctionaris  
De gemeente Soest werkt met een bedrijfscontactfunctionaris, de gemeente zegt hier het volgende 
over: “De bedrijfscontactfunctionaris wijst u de weg binnen de gemeentelijke organisatie. Ze maakt een 
inschatting van de haalbaarheid van uw vraag en probeert de belangen van bedrijfsleven en gemeente 
zo goed mogelijk te behartigen en met elkaar in overeenstemming te brengen. Ook voor informatie 
over uit te geven bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden kunt u bij de 
bedrijfscontactfunctionaris terecht.”1 
 

Netwerken voor ondernemers 
Vanuit de ondernemers bestaat er een drietal netwerken: De Soester Zakenkring, Soest Netwerkt en 
Ondernemers Soest verduurzamen.  
 
De Soester Zakenkring 
Overkoepelende organisatie van alle ondernemerskringen in de gemeente Soest. O.a. Stichting 
Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten, Ons Netwerk Soesterberg, de winkelkringen in Soest en 
Soesterberg, Soest Netwerkt en Horeca Soest.2 
Soest Netwerkt 
Netwerkorganisatie die zich richt op het stimuleren van economische activiteiten in Soest. Zij stellen 
met name op een verbindende wijze de belangen van de zelfstandige professional (zzp'er) centraal.3 
Ondernemers Soest verduurzamen 
Het georganiseerd bedrijfsleven heeft het programma Energietransitie van de gemeente omarmd, 
denkt en werkt mee en is trekker van vier projecten in de pijler werken van het programma 
Energietransitie Soest.4 
 
Bedrijventerreinen 
Soest kent drie bedrijventerreinen: Soestdijkse Grachten, Richelleweg en Soesterberg-Noord. 

 
Soestdijkse Grachten 
Circa 100 hectare, zo’n 440 bedrijven uit verschillende branches gevestigd: automotive, metaal, 
handel, transport , grootschalige detailhandel en dienstverlening. De bedrijventerreinen van Soest 
beschikken over parkmanagement, uitgevoerd door Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO 
Soest).5 
Richelleweg 
Hoogwaardig en duurzaam, gemengd bovenlokaal en regionaal bedrijventerrein. Ook Richelleweg is 
aangeloten bij BMO Soest. 
Soesterberg-Noord 

1 https://www.soest.nl/ondernemersloket/ondernemen-in-soest 
2 https://www.zakelijksoest.nl/ 
3 www.soestnetwerkt.nl  
4 https://www.duurzaambouwloket.nl/soester-ondernemers-verduurzamen  
5 Zie verwijzing 2 
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Woon-werkterrein met ongeveer 90 bedrijven. Typerend is de aanwezigheid van circa 65 
(bedrijfs)woningen. Bruto oppervlakte van 18 hectare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4: Alphen aan den Rijn 
 
Economic Development Board Alphen aan den Rijn 
In de gemeente Alphen aan den Rijn is voornamelijk de Economic Development Board Alphen aan den 
Rijn sterk actief. Deze organisatie is:  “voortgekomen uit het Economisch Actieprogramma. Voor het 
uitvoeren van de actiepunten sloegen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van 
Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) de handen ineen. De EDBA gaat een stap verder 
door ook andere partijen, waaronder Greenport Boskoop, te betrekken en heeft een belangrijke rol in 
de uitvoering van het gemeentelijk Economisch Actieprogramma. De partijen in de EDBA nemen 
samen de verantwoordelijkheid om het economisch beleid succesvol uit te voeren. Gezamenlijke inzet 
en betrokkenheid zijn belangrijke instrumenten om de kans op het realiseren van de economische 
doelstellingen te optimaliseren. Omdat de EDBA steeds zoekt naar onderlinge synergie en 
verbindingen, kunnen we de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn nog verder 
versterken en samen de sterkste economie van het Groene Hart realiseren. 
Doelstellingen EDBA 

● Het versterken van de lokale (en regionale) economie. 

● De betrokken partijen committeren zich aan het Economisch Actieprogramma 2016-2019 en 

nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een succesvolle uitvoering van het 

programma. 

● Faciliteren in de uitwisseling van ideeën, initiatieven, onderlinge verbindingen en contacten 

tussen partijen en sectoren ter bevordering van economische groei. 

● Partijen stimuleren om met concrete voorstellen te komen die kunnen leiden tot 

economische groei. 

● Signaleren van belangrijke economische ontwikkelingen en deze informatie verspreiden. 

● Vanuit de board acties laten ondernemen door de diverse deelnemende partijen in de EDBA. 

● Adviseren van college van B&W over economische onderwerpen en deze agenderen. 6 
 
Vereniging Ondernemingen Alphen Aan Den Rijn (VOA) 
De VOA bestaat inmiddels 65 jaar en tot de leden behoren zo’n 600 ondernemingen 
en 300 retailers. De vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van de leden, 
treedt op als vertegenwoordiger in diverse lokale en regionale platforms, is de 
spreekbuis richting de gemeente, deelt kennis enzovoorts. Kernthema’s zijn onder 
andere het herstructureren en revitaliseren van bedrijventerreinen, de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen, beheer van terreinen (parkmanagers), 
infrastructurele aanleg en de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt.7 
 
 
 

6 https://www.edbalphen.nl/home/ 
7 https://www.voaonline.nl/over-ons.html 
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Bijlage 5: OV Kapelle 
 

Alles wordt in het werk gesteld om 
activiteiten uit het economisch 
actieplan te realiseren. 
De ondernemers hebben het 
voortouw en komen met 
voorstellen om programma 
onderdelen in te vullen. Elk project 
kent een trekker.  De trekkers van 
projecten vormen samen het 
nieuwe platform van 
ondernemers. Dat platform is 
verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het 
activiteitenprogramma en de 
continuering van dit proces. 
 

Deze organisatie is voor en door 
ondernemers. Het platform heeft 
een sterke voorzitter nodig. De 
voorzitter heeft de taak om toe te 
zien op de uitvoering van de 
activiteiten en stimuleert de 
samenwerking. Om 
een professionele organisatie neer 
te zetten zal deze een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen.  

Naast de voorzitter is een secretariële trekker nodig. Die zich in zal zetten voor de continuering van 
het proces. Het is voor te stellen dat deze rol door de gemeente (financieel) gefaciliteerd wordt.  
 

De overige leden van het ondernemersplatform zijn ondernemers die activiteiten uitvoeren. De 
voorzitters van de projectgroepen/denktanks worden uitgenodigd om in het platform plaats te nemen. 
Daarnaast zal er vanuit de ZZP’ers permanente vertegenwoordiging plaatsvinden in het bestuur.  
Het bestuur wordt verantwoordelijk voor de toetsing van nieuwe projecten voor het 
activiteitenprogramma. Voor de projecten blijft gelden dat deze binnen de gemeente Kapelle een hoge 
urgentie kennen.  
 

Vanuit de ondernemers is de wens geuit om de huidige ondernemersstructuren te verjongen. Daarom 
wordt hier actief op ingezet.  Dit wordt vormgegeven door ‘jonge ondernemers’ onder de 35 jaar te 
laten deelnemen in een adviesorgaan.  Om te leren waar de behoefte van de toekomstige generaties 
ligt, zal er een speciale jongerenraad worden georganiseerd waarbij middelbare scholieren worden 
gevraagd om mee te denken met de lokale economie van de toekomst.  
 

Procedure benoeming voorzitter 
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Het is belang dat de voorzitter gedragen wordt door de ondernemers. Uit de leden van het 
platform worden twee ondernemers en daarnaast een wethouder van de gemeente gevraagd om deze 
voorzitter te werven, selecteren en voor te dragen aan het platform. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6: ondernemersfondsen versus ondernemersverenigingen  
 
Ondernemersverenigingen behartigen de gemeenschappelijke belangen van hun leden en bieden ze 
een netwerk. Van de contributie organiseert de vereniging bijeenkomsten en andere activiteiten. Als 
ondernemers grotere plannen hebben, bijvoorbeeld voor de opwaardering van hun winkelgebied of 
bedrijventerrein, lukt dit niet alleen met de inkomsten uit de contributie. Een ondernemersfonds kan 
dan uitkomst bieden. 
Een ondernemersfonds is van, voor en door ondernemers. Een gezamenlijke portemonnee van 
ondernemers in een gemeente, winkelgebied of op een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het 
gekozen gebied dragen verplicht financieel bij. 

Oprichting 
Voor het instellen van een ondernemersfonds is hulp van de gemeente nodig. De gemeente int de 
bijdragen van de ondernemers en sluist deze door naar een speciaal hiervoor opgerichte stichting. De 
gemeenteraad beslist hierover en betrekt het draagvlak voor het fonds bij ondernemers hierbij. 
Belangrijke voorwaarde is dat het fonds niet in de plaats komt van activiteiten of voorzieningen van de 
gemeente. Het is een extra voorziening. 

Werking 
In het bestuur van de stichting zitten (vertegenwoordigers van) ondernemers. Het bestuur zorgt 
ervoor dat het afgesproken werkplan wordt uitgevoerd. Bij grotere, gemeentebrede fondsen hebben 
ondernemers van bedrijventerreinen, winkelgebieden of uit bepaalde sectoren zeggenschap over hun 
eigen deel van de betaalde bijdrage, de zogenaamde trekkingsrechten. 

Modellen 
Er zijn verschillende modellen voor ondernemersfondsen die op onderdelen van elkaar verschillen. Het 
gaat dan om de heffingsgrondslag, de geografische afbakening alsmede de regels voor het bepalen van 
het draagvlak en het soort bestedingen. De 3 meest voorkomende fondsen staan hieronder 
beschreven. 
Ondernemersfonds Leids model 
Voor dit fonds -Leids model genoemd naar de stad waar het voor het eerst is toegepast- betalen de 
eigenaren en gebruikers van niet-woningen een opslag op de onroerendzaakbelasting (ozb). Deze 
opslag geldt voor de hele gemeente. De bestedingsdoeleinden zijn vrij en de gemeenteraad bepaalt of 
er voldoende draagvlak is. 
 
Ondernemersfonds reclamebelasting 
Dit fonds wordt gevoed door een heffing op de openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de 
openbare weg. De heffing wordt betaald door degene die de aankondiging heeft geplaatst of laten 
plaatsen. Reclamebelasting kan voor een bepaald gebied of gemeentebreed worden ingesteld. Ook bij 
dit model zijn de bestedingsdoeleinden onbeperkt en bepaalt de gemeenteraad of er voldoende 
draagvlak is. 

 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 
Net als in het ondernemersfonds ‘Leids model’ betalen de deelnemers (gebruikers en/of eigenaren) 
een opslag op de ozb voor niet-woningen. Een BIZ kan echter alleen gebiedsgericht en niet 
gemeentebreed worden ingesteld. De BIZ heeft een wettelijke grondslag. Hierin staan onder andere de 
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looptijd, de hoogte van de bijdrage en de oprichtingseisen beschreven. Ook zijn er eisen voor het 
bepalen van het draagvlak en moeten de bestedingen binnen de thema’s schoon, heel en veilig vallen 
(activiteiten binnen de openbare ruimte). 
 
Fondsen in Nederland 
In Nederland zijn er circa 40 ondernemersfondsen volgens het Leids model actief en naar schatting 100 
fondsen op basis van reclamebelasting. Het totaal aantal bedrijveninvesteringszones ligt hoger omdat 
er meerdere per gemeente kunnen worden opgericht. Zo zijn er alleen al in Amsterdam (62), 
Rotterdam (24) en Den Haag (20) meer dan 100 bedrijveninvesteringszones opgericht.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/overheid/ondernemersverenigingen/alles-over-ondernemersfondsen/  
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