
Bijlage 2a: Uitwerking thema’s economie Ridderkerk 

 

Onderwerp Werkzaamheden Partners 
Vitale en veilige bedrijventerreinen 

Veiligheid Faciliteren bestaande KVO’s (Keurmerk 
Veilig Ondernemen) op Verenambacht en 
de Boelewerf. 
Faciliteren bij opzet nieuwe KVO’s 
(Donkersloot, Cornelisland). 

Ondernemers, politie, 
brandweer, MKB-
Nederland, 
parkmanagement 

Passende 
bestemmingsplannen 

Ophalen wensen ondernemers bij nieuwe 
bestemmingsplannen. 
Maatwerk bij niet-passende plannen. 

Ondernemers 

Beheer openbare ruimte Ophalen wensen ondernemers m.b.t. 
groenonderhoud en parkeren. 

Ondernemers 

Glasvezel Bundelen vraag. 
Koppelen vraag aan aanbod. 

Ondernemers, aanbieders 
glasvezel. 

Parkmanagement (Faciliteren) opzetten parkmanagement op 
Cornelisland en (indien er vraag is) op 
andere bedrijventerreinen 

Ondernemers 

Uitgifte Ondersteunen en faciliteren projectleiders 
Cornelisland en Nieuw-Reijerwaard 

 

Vitale detailhandelsstructuur 

Versterken 
hoofdwinkelstructuur 

Regulier overleg met winkeliers en 
vastgoedpartijen. 
Stimuleren en faciliteren van nieuwe 
plannen van winkeliers, passend binnen de 
toekomstvisie detailhandel. 
Meewerken aan/ faciliteren van 
functieverandering van leegstaande 
winkelstrips die buiten de hoofdstructuur 
vallen. 

Winkeliers, 
vastgoedeigenaren 

Schoon, heel, veilig Vast onderdeel in centrumoverleg en 
overleggen andere winkeliersverenigingen 

Winkeliers, 
vastgoedeigenaren, politie 

BIZ Faciliteren bedrijveninvesteringszones 
(BIZ) in winkelgebieden 

Winkeliers(verenigingen), 
BIZ-besturen 

Vernieuwende 
winkelgebieden 

Kennisdeling over nieuwe (technologische) 
ontwikkelingen 

Winkeliers, MRDH, experts 

Promotie winkelgebieden Meedenken met en meewerken aan 
initiatieven van winkeliersverenigingen 

Winkeliersverenigingen 

Evenementen Ruimte bieden aan evenementen in 
winkelgebieden 

 

Startende bedrijven en zzp-ers/kleine bedrijven 

Bijzondere bijstand 
zelfstandigen (BBZ) 

Voorlichting, doorverwijzen.  

De Rotterdamse Zaak Voorlichting, doorverwijzen. De Rotterdamse Zaak, 
Ondernemersklankbord, 
Regionaal Bureau 
Zelfstandigen 

Voorlichting nieuwe Welkomstbrief naar nieuwe bedrijven. Gevestigde ondernemers 



bedrijven Onderzoeken mogelijkheden ‘startersloket’ 
i.s.m. gevestigde ondernemers 

Lokaal netwerk 

Ondernemersontbijten Organiseren 5-6 ontbijten per jaar voor 
ondernemers. 

Ondernemers, organisaties 
(afh. van thema) 

Lokaal inkopen Stimuleren lokaal inkopen binnen de BAR-
organisatie door voorlichting. 
Stimuleren lokaal inkopen ondernemers 
onderling. 
Faciliteren lokaal inkopen door aanleggen 
groslijst lokale ondernemers 

Ondernemers 

Ondernemerscollectieven Stimuleren en faciliteren onderling contact 
ondernemers (via contacten in 
accountmanagement en gesprekken met 
besturen) 

Ondernemersverenigingen, 
winkeliersverenigingen, 
ondernemersplatform 

Agro/vers/foodcluster 

Clustervorming Stimuleren clustervorming door 
organiseren bijeenkomsten 

Ondernemers, VBO 
Freshworld, Greenport 
WO, MRDH, GR Nieuw-
Reijerwaard 

 Actieve rol in Greenport Westland-
Oostland 

 

 Belangen cluster in regio (MRDH)  

Innovatie 

Bij bedrijven Agenderen innovatie bij ondernemers. 
Stimuleren innovatie bij ondernemers. 
Ondernemers met innovatieve ideeën 
verder helpen. 

Ondernemers, Innovation 
Quarter, MRDH, YesDelft!, 
GPWO 

Richting samenleving Innovatieve ideeën verbinden met de 
samenleving 

Ondernemers, 
maatschappelijke 
organisaties en 
instellingen, 
bewonerscollectieven 

Arbeidsmarkt/ werk/ onderwijs 

Aansluiting onderwijs-
bedrijfsleven 

Faciliteren techniek-/ onderwijsroute 
(leerlingen/klassen bezoeken bedrijven) 
Verbinden bedrijven en 
onderwijsinstellingen bij vragen over bijv. 
stageplekken 

Ondernemers, onderwijs 

Participatiewet Agenderen thema bij bedrijven (via 
bedrijfsbezoeken). 
Nauw overleg met regisseurs werk; delen 
database bedrijven. 

Ondernemers, 
Werkgeversservicepunt 

Personeelsvraagstuk bij 
(techniek)bedrijven 

Ondernemers met vragen verder helpen 
naar relevante instanties in de regio. 
Bedrijven koppelen om fluctuaties in 
personeel beter op te kunnen vangen. 

Ondernemers 

 

  



Bijlage 2b: Werkzaamheden en indicatoren accountmanagement 

 

Naar buiten toe 

Bedrijfsbezoeken (door bedrijfscontactfunctionaris, portefeuillehouder(s) en gehele college 

Bezoeken netwerkevenementen van/met Ridderkerkse ondernemers 

Bezoeken beurzen van/met Ridderkerkse ondernemers 

Ondernemersloket – eerste aanspreekpunt binnen gemeentelijke organisatie voor ondernemers 
met vragen, plannen, ideeën 

Nieuwsbrief opzetten voor informatievoorziening naar ondernemers 

Meer toegankelijke website 

Met grotere regelmaat informatievoorziening naar ondernemers via gemeentepagina’s Combinatie 

 

Binnen de gemeentelijke organisatie 

Stroomlijnen contact tussen gemeentelijke organisatie en ondernemers 

Verder brengen van vragen van ondernemers in de organisatie 

Medewerkers van de gemeentelijke organisatie ondersteunen in hun contact met ondernemers 

 


