HET BESTUUR STELT ZICH VOOR

Tijdens de vergadering van het landelijke netwerk van ondernemersfondsen werd een
driekoppig bestuur geïnstalleerd. De drie heren – Wim Kuypers, Pieter Douma en Hans de
Leeuw, stellen zich hieronder voor.

Wim Kuypers, Ondernemersfonds Helmond

Welke rol heeft het ondernemersfonds binnen Helmond? Kun je
een typerend project noemen?
De basistaak van het Ondernemersfonds Helmond (OFH) is: financiering van de
management organisaties Wijkmanagement, Bedrijventerreinen en Centrum Management.
Via het Ondernemersfonds worden deze trekkingsgebieden voorzien van de middelen om
hun taken uit te voeren. Die basistaken zijn: schoon, heel, veilig in het verzorgingsgebied.
Inning van de middelen gebeurt via een toeslag op WOZ aanslag voor niet-woningen.
Uit de middelen kunnen ook beperkt specifieke aanvragen in de trekkingsgebieden
gefinancierd worden.
Zo zijn er samenwerkingsprojecten (cross-overs) tot stand gekomen, in de sectoren cultuur,
opleiden, gezondheidszorg en ondernemen. Een mooi project in het kader van
duurzaamheid is ook de Helmondse Energie Community (HEC) met inmiddels 100
lidbedrijven.
In zijn algemeenheid zijn de diverse sectoren dichter bij elkaar gekomen, met o.a.
bovenstaande initiatieven tot gevolg.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een landelijk
netwerk van ondernemersfondsen?

In een landelijk netwerk kunnen we best practices delen, elkaar inspireren, zal
kennisuitwisseling plaats vinden. Daarnaast kunnen we desgewenst optreden als
belangenbehartiger.

Pieter Douma, Leeuwarder Ondernemersfonds

Welke rol heeft het ondernemersfonds binnen Leeuwarden? Kun
je een typerend project noemen?
We zien de rol van het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) als initiator. Het verbinden
van partijen om gezamenlijke initiatieven te financieren. Als LOF bestuur oriënteren we ons
steeds op welke wijze we partijen kunnen voorzien van ideeën om tot goede initiatieven te
komen voor onze achterban. Daarbij hanteren we steeds twee uitgangspunten. Het eerste is
dat het initiatief het economisch perspectief voor ondernemers moet dienen. Ten tweede
dat het een aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat moet stimuleren.
Het belangrijkste project was toch wel dat het LOF, als collectief, hoofdsponsor is geworden
van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (LF2018). Voor zover wij weten is het nog
nooit eerder gebeurd dat een collectief van ondernemers hoofdsponsor is geworden van een
Culturele Hoofdstad in Europa. Het was een belangrijk signaal dat het draagvlak voor dit
project, onder ondernemend Leeuwarden groot was. Uiteindelijk is het hele jaar Culturele
Hoofdstad van Europa 2018 een enorm succes gebleken. Niet alleen in culturele waarde
maar zeker ook de economische impact voor ondernemers was erg positief.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een landelijk
netwerk van ondernemersfondsen?
Het is niet vanzelfsprekend dat een ondernemersfonds alleen maar positief effect heeft.
Belangrijk is om kennis, voorbeelden en inspiratie met elkaar te delen. Elk goed initiatief
heeft kartrekkers nodig. Indien die er niet meer zijn dan zie je het initiatief, of de vereniging,
vaak als een nachtkaars uit gaan. Het landelijk netwerk heeft de mogelijkheid om die
kartrekkersfunctie te vervullen. Dat is de uitdaging voor de toekomst om dit met elkaar
mogelijk te maken. Los van het feit dat gezamenlijk optrekken altijd sterker is dan alleen op
pad moeten gaan. Een duidelijke vertegenwoordiging naar allerlei instanties is van
onschatbare waarde. Daar profiteert elke ondernemersvereniging van.

Hans de Leeuw, Ondernemersfonds Utrecht

Welke rol heeft het ondernemersfonds binnen Utrecht? Kun je een
typerend project noemen?
Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en
investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale
ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de
vestigingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van
Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer
verantwoordelijkheid in hun eigen gebied.
Het geld wordt opgebracht via een opslag van 11.1% op de ozb niet-woningen. Alle betalers
van ozb niet-woningen betalen mee.

Naast de bekende ondersteuning van winkeliers- en bedrijven verenigingen, heeft het
Ondernemersfonds Utrecht mogelijk gemaakt dat we in Utrecht een Centrummanagement
hebben (CMU). CMU vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad
richting (o.a.) de gemeente. Via CMU kan de binnenstad een eigen visie en aanpak
ontwikkelen en zich daarmee onderscheiden. Ook regelt CMU de sfeerverlichting centraal.
Een ander mooi voorbeeld is het cameratoezicht dat acht bedrijventerreinen gezamenlijk
hebben geregeld. Dit kon op deze schaal en met deze kwaliteit dankzij het bestaan van een
Ondernemersfonds.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een landelijk
netwerk van ondernemersfondsen?
Ondernemersfonds Utrecht is een groot fonds, zeker in vergelijking met andere fondsen. De
kennis die we hebben opgedaan, onder andere omdat we beschikken over een
uitvoerorganisatie, delen we graag met andere ondernemersfondsen in het land. We denken
dat we elkaar kunnen inspireren en veel van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld door een
klankbord te zijn. Bovendien is het goed om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen elders
in het land, dat houdt je scherp ten opzichte van je eigen situatie.

