Verbindingsteam
jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015
2012 en 2013
In 2012 schreven wij ons plan ‘Verbinden in de Regio”, gebaseerd op een
wetenschappelijke studie. Wij willen de economie in deze regio versterken door
de vier economisch sterkste hoeken te verbinden, door concrete acties op de
tussenliggende zes verbindingen. Dat doen wij onder de vlag van de Federatie
van bedrijvenkringen in de Amersfoortse regio. Het aanvankelijke enthousiasme
van de lokale overheden vertaalde zich helaas niet in een financiële bijdrage. Dit
betekende dat de uitvoering veel langzamer en kleinschaliger moest beginnen,
want doorgaan wilden we wel. Nadat eerst de KvK ons ondersteunde, doet nu
VNO-NCW dat.
Wat hebben we bereikt in 2014?
Wij zien 2014 als het kiem-jaar. De zaadjes en ideeën hebben we gezaaid in
2013 en de meeste zijn dit jaar ontkiemd. Je ziet alleen van buiten nog niet veel.
We komen uit een situatie waarin niet tot nauwelijks werd samengewerkt tussen
bedrijvenkringen, dus elke stap die we zetten is onwennig en op onbekend
terrein. Van grote bijeenkomsten of snelle maar eenmalige acties verwachten we
niet veel. Onze geleidelijke aanpak kan op de langere termijn wel eens veel
vruchten gaan afwerpen. Het doet ons vooral deugd dat bouwbedrijven in deze
barre tijden willen investeren in nieuwe relaties en diensten.
Concrete resultaten in 2014 waren:
 Een persbericht met als titel “Nieuwe krachten voor de lokale economie”
werd in het voorjaar verzonden aan de lokale pers.
 Een ondernemersagenda op http://www.amersfoortbusiness.com/agenda/
De afstemming van onze activiteiten is makkelijker geworden en we laten
naar buiten zien dat er bijna elke dag activiteiten zijn voor en door
ondernemers.
 Bouw-ICT: De Kennisbank loopt nog steeds met 4 koplopers. Er is een
bijeenkomst georganiseerd om bedrijven te interesseren voor een
koploperprogramma voor verduurzamen van gebouwen door het treffen
van energetische maatregelen. Het bedrijf dat het beste presteert
ontvangt 5 mille van de gemeente Amersfoort. Verder is er 8 mille
verkregen voor het organiseren van 4 bijeenkomsten.
 Bouw-Zorg: De VAB heeft een werkgroep geformeerd met ongeveer 10
bouwers en zorginstellingen. O.a. Amerpoort en GGZ doen mee. Ze
hebben inmiddels drie casi geselecteerd om in 2015 concreet en met
anderen uit te werken. Contacten met het StadsLab zijn gelegd.
 Bouw-Advies: Contactgegevens van duurzame ondernemers in de
verschillende gemeenten zijn opgezocht.
 Zorg-ICT: Langs twee sporen zijn contacten gelegd met zorgpartijen,
waaronder Beweging 3.0, DINST en Achmea.
 Zorg-Advies: Contact met EBU is gelegd.



Advies-ICT: I.s.m. MBO-Amersfoort is een volledige planning voor het
uitreiken van de Award opgesteld. Ook zijn de criteria voor de Award en de
jury vastgelegd. Verder zijn er met meerdere partijen, de toegewezen
overheidspartners, Amersfoort Regio Citymarketing en StadsLab contacten
geweest. Eind van het jaar zijn de eerste stappen richting een locatie
(AFAS) genomen.

Hoeveel heeft ons dat gekost?
Dit jaar hebben 12 ondernemers gewerkt aan het verbinden van alle
ondernemers in deze regio. We hebben vooral uren gestoken in het verstevigen
en het leggen van contacten, het zoeken naar nieuwe verbinden en aan onderling
overleg (4x per jaar). De geschatte inbreng in uren bedroeg in 2014 tussen de
60 en 80 mandagen. De financiële uitgaven waren nihil.
De volgende bedrijven en instellingen maakten het mogelijk dat wij onze tijd en
energie konden steken in het verbindingsteam: ABM-Belbouw, Bloemendal Bouw,
Bootsman Consultancy, FarMedvisie, PuurMKB, Quovadis, Topstukken, Van
Bekkum BV en Zero-E.
Vooruitblik naar 2015
We verwachten in 2015 dat de eerste van onze acties eindelijk gerealiseerd gaan
worden. Op stapel staan:
 Zorg-Bouw: Drie bijeenkomsten met ondernemers en zorginstellingen, om
voor de grote en acute problemen oplossingen te vinden door het samen
uitdiepen van concrete casi.
 Zorg-Advies: De eerste masterclasses i.s.m. de HU en EBU.
 Zorg-ICT: Een platform ‘zorgbalie’ gaan we lanceren waarop ondernemers
die aangesloten zijn bij de bedrijvenkringen hun diensten en producten
kunnen aanbieden aan mensen die langer thuis willen (of moeten) wonen.
 Advies-Bouw: Versterken van de banden tussen bedrijvenkringen op het
thema duurzaamheid en enkele ‘duurzame lunches’ waar ondernemers
kennis delen over duurzaam ondernemen.
 Advies-ICT: De uitreiking van de eerste Award i.s.m. AFAS die al heeft
toegezegd als facilitaire partner en jurylid op te willen treden.
 Bouw-ICT: Voortgang met 033Energie en eerste stappen op weg naar
10.000 energie-neutrale woningen in deze regio over zes jaar.
Uitdagingen blijven (1) het vinden van genoeg goede ‘handjes’ en (2) het
overstijgen van het eigen bedrijfs- en/of bedrijvenkringbelang want “Hoe ver ga
je daarin?” en “Hoe lang hou je dat vol?”. Doordat we met steeds meer
ondernemers in een uitstekende sfeer verder bouwen, kunnen we deze
uitdagingen nog steeds aan.
Bedankt voor uw belangstelling.
Het verbindingsteam, februari 2015.
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