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1. INLEIDING
VISIE VOOR 2022

Met onze leden en maatschappelĳke partners dragen wĳ bĳ aan de
vormgeving en de gebruikskwaliteit van de Amsterdam Westpoort regio. Als
plek waar de economie kan floreren en waar er goed gewoond kan worden.
Dat doen wĳ voor de korte termĳn en voor de verre toekomst.

De verhoudingen in onze regionale economie veranderen
aanzienlĳk. Dit leidt tot concurrerende claims op de beschikbare
ruimte. Dienstverlening, logistiek en productie blĳven prominent
aanwezig. Tegelĳk groeit het belang van de duurzame en
circulaire industrie. En er is ruimte nodig voor de
Energietransitie. De vraagstukken welke samenhangen met het
ruimtegebrek in de Amsterdamse regio stellen ook in Westpoort
hoge eisen aan de inrichting.
Net als alle bestaande stedelĳke bedrĳventerreinen zal ook
Westpoort efficiënter moeten worden heringericht. Met het
Gemeentelĳke transformatieprogramma Haven-Stad wordt de
komende decennia grootschalig woningbouw in de Sloterdĳken
geïntroduceerd. Dit, zelfs voor Europese begrippen ongekend
grootschalig programma, vraagt intensieve voorbereiding en
visieontwikkeling van alle belanghebbenden.
Maatschappelĳke vraagstukken rond de arbeidsmarkt en het
opleidingsniveau van toekomstige werknemers vragen dringend

om oplossingen. Gezamenlĳk met maatschappelĳke partners
wordt gewerkt aan oplossingen, waar ook het bedrĳfsleven baat
bĳ zal hebben.
De Ondernemers Vereniging Westpoort levert naar vermogen op
het regionale en lokale niveau haar bĳdrage hieraan. Voor de hand
ligt dat wĳ als lokale ondernemersvereniging de prioriteiten laten
uitgaan naar de behoeften van de direct aan Westpoort
grenzende Stadsdeel gemeenschappen. Westpoort neemt
daarom de komende jaren deel aan het Masterplan Nieuw West
voor economische en sociale versterking van de gemeenschap in
dit Stadsdeel.
Bĳ al deze ontwikkelingen is van belang dat de gebruikskwaliteit
van het Westpoort gebied op zo hoog mogelĳk niveau
gehandhaafd blĳft. De vereniging breidt haar werkterrein daarom
uit in de richting van Parkmanagement. De overname van de
Stichting Parkmanagement Amsterdam Teleport (SPAT) is
hiertoe een eerste belangrĳke stap.
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”
De Ondernemersvereniging Westpoort is
een vereniging van en voor lokale
ondernemers op basis van ‘Samen Sterker’.
Het zĳn de directeuren, ceo’s, executives,
leidinggevenden en vestigingsmanagers
die hun bedrĳf vertegenwoordigen in het
netwerk van Westpoort en bĳdragen aan
de gezamenlĳke meningsvorming.
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2. TERUGBLIK
JAARVERSLAG 2021
Belangenbehartiging
De vereniging is het afgelopen jaar bĳzonder actief geweest op het vlak van de belangenbehartiging. De overleggen met de
omringende overheden, ondernemersnetwerken en maatschappelĳke platformen werden geïntensiveerd.

Overleggen met overheden

Overleggen met ondernemersnetwerken

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Programmabureau Haven-Stad van de Gemeente
Amsterdam
Projectmanagement van de Sloterdĳken Centrum 1, 2 en 3
Regiegroep Havengebied
Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam
De Noordzeekaneel Alliantie
Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland

•

VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam
Georganiseerd Bedrĳfsleven Overleg Amsterdam (GBA)
Diverse bilaterale overleggen met collegaondernemersverenigingen
Alliantie Nieuw-West onder voorzitterschap van
burgemeester Femke Halsema

Overzicht netwerkactiviteiten 2021
Januari 2021

Februari 2021

•
•

•
•
•
•

•

Nieuwsbrief januari 2021
Netwerkmeeting (9 januari 2021):
De kracht van regionale economische diversiteit
Gastsprekers:
Prof. Pierre-Alexandre Balland (Universiteit van Utrecht)
Drs. Emiel Reiding - directeur van de MRA

•

Nieuwsbrief februari 2021
Algemene Ledenvergadering 23 februari 2021
Overdracht voorzitterschap OV Westpoort
Online afscheidsprogramma voor Philip Larsen met
gastsprekers en entertainment
Installatie Marcel La Rose als voorzitter

Maart 2021

April 2021

•
•

•

•

Nieuwsbrief maart 2021
Netwerkmeeting Tafel Duurzaamheid: Duurzaam
Warmtenet in Haven-Stad [9 maart 2021]
Gastsprekers:
Rob Kathlener - Gemeente Amsterdam
Tim Muller - Social Innovations

•

Netwerkmeeting: Het toekomstperspectief van
Haven-Stad (28 april 2021)
Gastsprekers:
Egbert de Vries - Wethouder Gemeente Amsterdam
Harrie Doebe - Ontwikkelingsmanager Adriaan van Erk
Groep
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Mei 2021

Juni 2021

•
•

•
•

Nieuwsbrief mei 2021
Online kennismaking van het bedrĳfsleven in
Westpoort / Nieuw-West met Burgemeester Femke
Halsema (19 mei 2021)

•

•

•

Nieuwsbrief juni 2021
Netwerkmeeting Tafel Duurzaamheid: Best Practices
in Duurzaamheid (22 juni 2022)
Gastsprekers:
Tim Muller - Social Innovations
Rene Pluĳs - CISCO Country Cyber
Co van ‘t Hek - Gebr. Van ‘t Hek B.V.
Netwerkmeeting Tafel Veiligheid: Ondermĳning in het
Westelĳk Havengebied en Veilig Ondernemen (30 juni
2022)
Gastsprekers:
Yarin Eski - Mede-onderzoeker naar Ondermĳning in het
Westelĳke Havengebied
Jeroen Steenbrink - Plaatsvervangend Hoofdofficier van
Justitie Amsterdam

Juli 2021

Augustus 2021

•

•

Nieuwsbrief juli 2021

•

Netwerkmeeting Tafel Duurzaamheid: De Regionale
Energiestrategie Amsterdam (RES) (26 augustus
2021)
Gastsprekers:
Jaap Reĳntjes - Commercieel Directeur Croonwolter&dros
Juliane Kürschner - gemeentelĳk coördinator RES
Amsterdam
Cor Gerritsen - ZeroWaste Foundation
Heidi Leenaarts - LabGreen de Bretten

September 2021

Oktober 2021

•
•

•

•
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Nieuwsbrief september 2021
Netwerkmeeting: De gevolgen van de Miljardennota
voor onze portemonnee
Met medewerking van KPMG Meĳburg

•

Netwerkmeeting: Krapte op de Arbeidsmarkten: wat
eraan te doen? (28 oktober 2021)
Gastsprekers:
Eef Idema - regiodirecteur bĳ Croonwolter&dros
Mohamed Chaara - acteur/ondernemer en initiatiefnemer
Project Paspoort

November 2021

December 2021

•
•

•

•
•
•

Nieuwsbrief november 2021
Ingelaste Algemene Ledenvergadering (25november
2021)
Uittredend secretaris: Michiel Geuzinge
Uittrendend bestuurslid: Merwin Feitsma
Intredend secretaris: Tim Muller
Intredend bestuurslid: Ahmet Can
Netwerkmeeting: Herontwikkeling en
ondermĳnende criminaliteit (25 november 2021)
Gastsprekers:
Arjan Klok - stedenbouwkundige Gemeente Amsterdam
Pierre van Rossum - Directeur Veiligheid Gemeente
Amsterdam

Nieuwsbrief december 2021
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3. FOCUS VAN DE VERENIGING IN 2022
VERSTERKING BINNEN VĲF THEMA’S
1
Ondernemend Westpoort

Doelen

Amsterdam Westpoort ondergaat grote
veranderingen de komende jaren. De vereniging
zet zich in om de voorwaarden voor een optimaal
functionerend bedrĳfsleven zo goed als mogelĳk
vorm te geven. Het stimuleren van onderlinge
business, kwaliteit van het werkgebied,
openbare ruimten en haar voorzieningenniveau
staan hierbĳ centraal. Daarnaast streeft de
vereniging naar een uitbreiding van haar netwerk
met de inzet van een robuust wervingsplan.

•

•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van een attractief business-to-business
programma waarmee de leden onderling en met het
relatiebestand zakelĳk communiceren
Verbetering van bereik en kwaliteit van website, Nieuwsbrief en
sociale media
Kwaliteit openbare ruimten optimaliseren, upgrading van de
werkgebieden en intensivering van het zakelĳke grondgebruik
Bereikbaarheid versterken door robuuste OV en
verkeersinfrastructuur
Onderzoek naar instelling van een Bedrĳven investeringszone
(biz) voor delen van Westpoort
Opvoering van het contributie betalende ledenbestand.
Ambitie: Verdubbeling in 3 jaar
Sterke vergroting van het netwerk waarmee de vereniging
regelmatig communiceert.
Ambitie: verdriedubbeling in 3 jaar

2
Duurzaam Westpoort

Doelen

Het verduurzamen van Amsterdam Westpoort is
een van de grootste uitdagingen van het gebied de
komende jaren. Onder dit thema vallen onder andere
de bevordering van individuele en collectieve
maatregelen om de duurzaamheid van het
bedrĳfsleven en de samenleving in onze regio te
vergroten. Via de Duurzaamheidstafel organiseren
we regelmatige ontmoetingen voor het uitwisselen

•

van kennis en technologische innovaties voor
toepassing in Amsterdam Westpoort.
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•
•
•

Mobiliseren van leden en relaties voor draagvlak en actieve
deelname aan duurzaamheidsprogramma's
Organiseren van regelmatige afstemmingsmomenten voor
kennisuitwisseling
Verzamelen en inventariseren van technologische innovaties
voor toepassing in Westpoort
Formuleren van een consistent duurzaamheids beleid voor
(collectieve) implementatie in Westpoort

3
Veilig Westpoort

Doelen

De vereniging zet zich in om de veiligheid voor
mensen en bezittingen, zowel privaat als in de open
ruimte te bevorderen. Daarbĳ wordt rekening
gehouden met de veiligheidsbehoeften in de
toekomstige woon- en werkgebieden. Via de
Veiligheidstafel organiseren we regelmatige
afstemmingsmomenten om collectieve
veiligheidsmaatregelen voor ondernemers te
bevorderen en het veiligheidsbewustzĳn op te
voeren.

•
•
•
•
•
•

Mobiliseren van leden en relaties voor draagvlak en actieve
deelname aan veiligheidsprogramma’s en de Veiligheidstafel
Collectieve veiligheids- maatregelen bevorderen
Normering van veiligheidsniveau‘s via Keurmerken
Samenwerking en afstemming met veiligheidsorganisaties
versterken
Opvoeren van veiligheidsbewustzĳn
Monitoren van relevante veiligheidsstatistieken

4
Grootstedelĳk Westpoort

Doelen

De vereniging zet zich in voor een optimale
ontwikkeling van Haven-Stad volgens de nieuwste
inzichten met betrekking tot transformatieprocessen
en stedelĳke (her)inrichting. Om de
kennisontwikkeling met betrekking tot stedelĳke
ontwikkeling te bevorderen willen wĳ een platform
creëren van deskundigen, stakeholders en
investeerders dat kan functioneren als klankbord en
sturing kan geven aan het ontwikkelproces.

•
•
•
•

Kennisontwikkeling met betrekking tot stedelĳke ontwikkeling
Een platform creëren van deskundigen, stakeholders en
investeerders voor klankbord/sturing van het ontwikkelproces
Bevorderen van de vestiging van een kennisinstituut met
betrekking tot stedelĳke en ruimtelĳke ontwikkeling in Westpoort
Actieve deelname aan Promotie / City Marketing van Westpoort
als Stad van de Toekomst
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5
Maatschappelĳk Westpoort

Doelen

De vereniging zet zich in om deelname te
bevorderen van leden aan programma’s die tot doel
hebben maatschappelĳke welvaart en welzĳn te
versterken. Voorbeelden hiervan zĳn deelname aan
het door de gemeente Amsterdam geïnitieerde
Masterplan voor de maatschappelĳke en
economische versterking van Nieuw-West en het
bĳdragen aan (of initiëren van) programma’s voor
aansluiting en ondersteuning van jonge startende
ondernemers.

•
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•
•

•

Deelname aan het door de gemeente Amsterdam geïnitieerde
Masterplan voor maatschappelĳke en economische versterking
van Nieuw-West
Mobilisatie van de leden om actief bĳ te dragen aan
maatschappelĳke ontwikkelingsprogramma's
Bĳdragen aan de vorming van studenten in het
beroepsonderwĳs door middel van stage- en mentor
programma's
In het bĳzonder bĳdragen aan (of initiëren van) programma’s
voor aansluiting en ondersteuning van jonge startende
ondernemers

PARKMANAGEMENT
De Ondernemersvereniging Westpoort is vanaf 2022 actief in
Parkmanagement. Hiertoe zĳn de banden sterk aangehaald met
de SPAT, de Stichting Parkmanagement Amsterdam Teleport.
Dit resulteerde in 2021 in het aanbod van het SPAT bestuur
voor een bestuurlĳke overname van hun stichting. Deze
overname wordt in het voorjaar van 2022 afgerond, met als
focus het waarborgen van de continuïteit van de
dienstverlening voor de participanten in Sloterdĳk Centrum.

uitstraling van Sloterdĳk-Centrum te behouden en te
verbeteren. Deelname aan de stichting is nu voorbehouden aan
vastgoedeigenaren van onroerend goed op Sloterdĳk-Centrum.
Huurders van onroerend goed van deelnemende
vastgoedeigenaren participeren automatisch in de stichting.
Rekening zal worden gehouden met de intrede van de
woonfunctie in Sloterdĳk Centrum. Parkmanagementdiensten
worden de komende tĳd uitgebreid naar de overige Sloterdĳken.

De SPAT is destĳds opgericht door ondernemers,
vastgoedeigenaren en gemeente Amsterdam om de kwaliteit en

ONDERNEMERSACTIVITEITEN
Algemene ledenvergadering & Duurzaamheidstafel
Datum:
Tĳd:
Thema:
Sprekers:

24 februari 2022
16:00 - 19:00
Duurzaamheid & smart grids
Rob Roodenburg (Energico)
Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren)

Netwerk- en ondernemersbĳeenkomsten Q1 en Q2)
In het eerste halfjaar van 2022 keren we langzaam weer terug naar het normale leven voor
Covid. Dit betekent netwerkborrels, excursies en meer, waarvan u als lid op de hoogte
wordt gehouden via onze nieuwsbrief. De volgende data kunt u alvast reserveren!
31 maart 2022
28 april 2022
26 mei 2022
30 juni 2022
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4. ONS TEAM
HET BESTUUR 2022

Marcel la Rose

Ruud Evers

Tim Muller

Voorzitter
Dagelĳks bestuur | OV Westpoort
larose@westpoortondernemers.nl

Penningmeester
Dagelĳks bestuur | In Control Platform
evers@westpoortondernemers.nl

Secretaris
Dagelĳks bestuur | Social Innovations
muller@westpoortondernemers.nl

Co van ‘t Hek

Cor Gerritsen

Juliette Willemse

Bestuurslid
Gebr. van ‘t Hek Groep

Bestuurslid
Renewi

Bestuurslid
Student Experience

Ahmet Can

Mariska Nunes

Bestuurslid
Şerifoğlu

Bestuurslid
Corendon Hotel & Resorts
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EINDE DOCUMENT

Adres

E-mail & Website

Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
Nederland

secretariaat@westpoortondernemers.nl
www.westpoortondernemers.nl
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