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Beleidsplan Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV) 2017-2022
1. Missie
De IBEV zet zich in voor een duurzame economische groei en ontwikkeling van de gemeente Edam-Volendam. Daarbij
stimuleert de IBEV de verbetering van het ondernemersklimaat, de lokale en regionale verbinding van ondernemers met
andere ondernemers, de politiek, bewoners en met (lokaal) overheidsbestuur. De IBEV behartigt de individuele- en
collectieve belangen van haar leden op een samenbrengende en adviserende wijze.
De (sub)doelstellingen van de IBEV zijn:
1. Het behartigen van de belangen van IBEV-leden;
2. Het bevorderen van de economische bedrijvigheid van het bedrijfsleven in de gemeente Edam-Volendam;
3. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, inwoners, politieke fracties en (lokaal)
overheidsbestuur;
4. Het overleg- en ontmoetingsplatform zijn voor alle ondernemers in de handel, nijverheid en dienstverlening
in Edam en Volendam1.
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2. Kernwaarden en activiteiten
De IBEV stimuleert economische groei en ontwikkeling van de gemeente Edam-Volendam en de regio Waterland
omdat dit goed is voor de bedrijvigheid van haar leden en de lokale werkgelegenheid;
De economische groei en ontwikkeling hebben een duurzaam karakter welke in balans is met de omgeving en met
focus op de lange termijn;
De IBEV verbindt ondernemers met elkaar en is een serieuze gesprekspartner voor politieke fracties en (lokaal)
overheidsbestuur;
De IBEV is constructief overlegpartner in regionale ondernemersorganisaties als VOWA, Economic Board Metropool
Regio Amsterdam (MRA) en het Economisch Forum Noord-Holland boven het Noorzeekanaal;
Voor de behartiging van individuele belangen van leden dient voldoende draagvlak binnen de IBEV te bestaan
Bij het behartigen van belangen brengt de IBEV belanghebbenden en partijen samen;
De IBEV is een organisatie van vrijwilligers die zich gedurende een bepaalde periode inzetten (niet vrijblijvend) voor de
doelstellingen van de IBEV;
De IBEV informeert haar leden via de website, sociaal media en nieuwbrief met regelmaat over haar activiteiten,
ingenomen standpunten, uitgebrachte adviezen en lokale of regionale ontwikkelingen.

3. Economische karakteristiek
Belangrijke bedrijfstakken voor de economie en werkgelegenheid in de gemeente Edam-Volendam zijn industrie en
bouwnijverheid, de commerciële dienstverlening en Leisure industrie. Het aantal bedrijfsvestigingen in de sectoren handel,
nijverheid en dienstverlening in de gemeente bedraagt ongeveer 1750.
Volgens de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2016 is slechts 37% van de werkzame beroepsbevolking werkzaam binnen de eigen regio. Het overig deel is werkzaam buiten de regio, waarvan 42% in de Metropool
Regio Amsterdam. Opvallend is dat alleen in Edam-Volendam bijna de helft van de beroepsbevolking werkt in de eigen
gemeente. De gemeente kent dan ook een relatief sterke lokaal gebonden arbeidsmarkt.
De regio Waterland kent een verdeling van bedrijvigheid over de diverse marktsectoren w.o. landbouw, veeteelt, industrie,
bouw, handel en dienstverlening. Diensten, detailhandel en industrie hebben ongeveer een gelijk aandeel en nemen
samen bijna drie kwart van de werkgelegenheid voor hun rekening. Bouw en groothandel zijn goed voor de overige 25%.
Industrie en bouw zijn sterk geconcentreerd in de gemeente Edam-Volendam, terwijl Purmerend een duidelijke
concentratie vertoont van handelsactiviteiten en (zakelijke) dienstverlening.
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In Zeevang is Zeevang Ondernemers als belangenbehartiger actief.
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4. Hoofdlijnen van beleid:
Het beleid van de IBEV is als volgt gestructureerd:

Levenskwaliteit en goed ondernemersklimaat

Duurzame economische groei en werkgelegenheid

Arbeid

Ondernemer schap

Marktwerking

Innovatie

Aanjagers economische groei

Maatschappij/
inwoners

Gemeente/
Overheid

Infrastructuur

Economisch
klimaat

Randvoorwaarden

Volgens dit model moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan voor een goed ondernemersklimaat. Door
krachtenbundeling wil de IBEV via belangenbehartiging bijdragen aan het realiseren van optimale randvoorwaarden.
De IBEV speelt tevens een rol bij het aanjagen en stimuleren van economische groei door leden te informeren,
ondernemers te verbinden met elkaar en met van belang zijnde partijen en het stimuleren van de juiste inzet die gericht is
op economische groei en het bereiken van collectieve doelstellingen zoals hierna wordt aangegeven.
Uitwisseling van kennis en expertise
Onder deze noemer vallen bijvoorbeeld de themabijeenkomsten die worden georganiseerd op onderwerpen rondom
bedrijfsvoering zoals veilig ondernemen, aanpassingen in wet- en regelgeving, personeelsmanagement, aanbestedingen,
verkeer & vervoer, duurzaamheid- en milieuvraagstukken. Deze bijeenkomsten worden door het bestuur geïnitieerd en
indien van toegevoegde waarde in samenwerking met derden georganiseerd. Ook valt hieronder de vertegenwoordiging
door IBEV in themabijeenkomsten van de VOWA, andere ondernemersverenigingen, koepelorganisaties binnen het
Economisch Forum Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, de Economic Board MRA of belangenbehartigers zoals
MKB Nederland en VNO-NCW,
Onder deze werkwijze passen ook de informele bijeenkomsten in de vorm van het IBEV Ondernemerscafé en de
jaarlijkse IBEV-Ondernemingsprijs en IndeKijkerprijs. Met deze bijeenkomsten streeft de IBEV naar het bevorderen en
onderhouden van contacten tussen ondernemers onderling en met gemeentebestuurders. Hieronder vallen tevens
bijeenkomsten van andere betrokken partijen waar de IBEV zich vertegenwoordigt.
Het derde onderdeel binnen deze werkwijze zijn de projecten2. Deze projecten vloeien voort uit de aandachtsgebieden en
hebben doorgaans een nauwe relatie met thema- of informele bijeenkomsten aangezien kennisuitwisseling vaak leidt tot
actie. Bij het initiëren van projecten wordt het bestuur van de IBEV in het beginstadium betrokken.
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Met projecten wordt bedoeld dat de IBEV de ontwikkelingen volgt en zo nodig hierop zal reageren.
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Standpuntbepaling en belangenbehartiging
Standpuntbepaling en belangenbehartiging vinden op verschillende manieren plaats. Standpunten en belangenbehartiging worden voorbereid in het bestuur van de IBEV en vervolgens uitgedragen in correspondentie, overleggen met
de overheid, het college, de lokale politieke partijen en werk- en stuurgroepen. Op deze wijze wil het bestuur inhoudelijk
invloed uitoefenen ten behoeve van het beleid van de IBEV en het bevorderen van de lokale economische bedrijvigheid.
Belangenbehartiging vindt doorgaans plaats op incidentele wijze. Dit betekent dat als er actuele onderwerpen spelen per
keer bekeken wordt hoe de zaak wordt opgepakt, wie er in de behartiging betrokken wordt en wat de inzet vanuit IBEV is.
De achtergrond van deze insteek is dat zaken zich onverwachts kunnen aandienen, elk onderwerp een eigen aanpak en
inzet vereist en dat de uitkomst van belangenbehartiging nooit zeker is.
Een tweede lijn binnen de werkwijze standpuntbepaling en belangenbehartiging is de samenwerking en samenspraak met
de andere ondernemersverenigingen in de gemeente Edam-Volendam. Dit zijn Ondernemend Volendam, Ondernemersvereniging Edam en Zeevang Ondernemers. De samenwerking bestaat uit het overleggen en delen van informatie en
uitwisselen van ideeën en standpunten. Als het nodig is en men dezelfde mening is toegedaan wordt er samen
opgetrokken in standpuntbepaling en belangenbehartiging.
Economisch Platform
Het doel van het Economisch Platform is om de Economische Agenda en het daaraan gekoppelde Economisch
Actieprogramma te vertalen in concrete projecten die de lokale economische structuur stimuleert en versterkt. In het
Economisch Platform moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de concrete acties per project (termijnen en
verantwoordelijken). Naast de strategische thema’s dienen ook overige zaken die het functioneren van de economische
sectoren beïnvloeden worden besproken en aangepakt. Het college heeft per 1 januari 2017 een kwartiermaker
aangesteld om in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, toerisme en gemeente het platform te concretiseren. En
wel zodanig dat het een effectief, toekomstbestendig en doelgericht platform gaat worden die beschikt over de benodigde
organisatiekracht.
Communicatie
Door de verschillende communicatiekanalen (website, social media, mailing, nieuwsflitsen) en de grote hoeveelheid aan
berichtgevingen wordt geconstateerd dat de verzonden boodschappen niet altijd door de ontvanger goed begrepen
worden. Om die reden verdient de communicatie binnen IBEV veel aandacht. Met de leden zal de komende planperiode
worden gezocht naar die manieren van communicatie waarbij iedereen bereikt wordt en waarbij het bestuur, de leden en
andere stake holders op een zelfde golflengte komen. Het betrekken van de leden bij strategische onderwerpen, alsook
het organiseren van thema-avonden en OndernemersCafé op locatie daarbij goed te werken. Een belangrijk hulpmiddel
voor de verbetering van de communicatiestromen over en weer vormt het up to date houden van onze website en
intensivering van het gebruik van social media voor de komende jaren.
Representativiteit
Door de recente economische crisis is het ledenbestand onder druk komen te staan. Nu de economische groei weer fors
aantrekt is het van belang om potentiele leden te benaderen en hen te bewegen lid te worden van de IBEV. Met de groei
van het aantal leden wil de IBEV haar representativiteit verhogen als een sterke en krachtige belangenbehartiger.
5. Hoofdthema´s beleid 2017-2022
De IBEV heeft taken en activiteiten gerangschikt naar aandachtsgebieden. Voorgesteld wordt per aandachtsgebied een
bestuurslid vanuit IBEV als eerste contactpersoon aan te stellen. Ook zijn personen benoemd in de tweede lijn.
Aandachtsgebieden
Onderwijs & Arbeidsmarkt
Innovatie
Techniek in het Basisonderwijs
Technetkring
Triade

1e contactpersoon: Cor Kwakman
2e contactpersoon: Gerda Tol

Mobiliteit
1e contactpersoon: Ben Kras
Verkeerscirculatie binnen Edam en Volendam
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3de Ontsluitingsweg
2e contactpersoon: Peter Keuchenius
Bewegwijzering vanaf provinciale wegen
Betere doorstroming N247
Dijkversterking tracé gemeente EdamVolendam
Ruimtelijke ontwikkeling en Milieu
1e contactpersoon: Peter Keuchenius
Herijking Toekomstvisie op Bedrijventerreinen
Milieuwetgeving
2e contactpersoon: Alfred de Jong
Nieuwe omgevingswet (2018)
Aanbestedingen nieuwbouwprojecten
3e contactpersoon: Ben Kras
Diversen
1e contactpersoon: Alfred de Jong
Vermindering/versimpeling regeldruk
Economisch Platform
2e contactpersoon: Cor Kwakman
Economische
agenda
2022
en
het
uitwerkingsprogramma
3e contactpersoon:
Aandacht voor innovatie en duurzaamheid
Werkgroep Personeel & Organisatie
Uitvoering participatiewet

1e contactpersoon: Gerda Tol
2e contactpersoon: Peter Keuchenius

Veiligheid
Veilig ondernemen industrieterreinen
Handhaving

1e contactpersoon: Cor Kwakman

Regionale aangelegenheden
Participatie in VOWA
Ontwikkelingen binnen MRA-Noord

1e contactpersoon: Alfred de Jong

PR en Communicatie
Website, social media en nieuwsflitsen
Ledenvergadering
OndernemersCafé op locatie
Themabijeenkomsten
Ondernemersprijzen

1e contactpersoon: Ron Steur

Ledenaanwas

1e contactpersoon:

2e contactpersoon:

2e contactpersoon:

2e contactpersoon: Secretariaat

2e contactpersoon:

6. Evaluatie
Jaarlijks worden de activiteiten door het bestuur geëvalueerd, waarna het bestuur en de leden zich tijdens de Algemene
Ledenvergadering uitspreken over de conclusie c.q. aanbevelingen. Bij de evaluatie komen onder meer de volgende
onderwerpen aan bod: resultaten, inhoudelijke voortgang, organiserend vermogen en samenwerking met partners.
Concreet gaat het dan vooral om de projecten en aandachtsgebieden. Organisatorisch gaat het om de samenwerking
binnen IBEV en de communicatie en PR.
7. Tot slot
Met dit beleidsplan wordt een beleid ingezet van effectieve samenwerking en kennisuitwisseling binnen de IBEV. Ook
wordt voortdurend gewerkt aan een verdere professionalisering van de vereniging als het gaat om het organiseren van
bijeenkomsten of communiceren naar de leden of andere stake holders toe. Dit alles om de algemene belangen van
aangesloten leden goed te behartigen.
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