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VNO-NCW VELUWEVALLEI MAAKT
ZICH STERK VOOR ONDERNEMENDE
FOOD VALLEY
De regio Food Valley maakt een nieuwe Strategische Agenda. We vragen
aan Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei, wat de inzet van de
regionale ondernemersvereniging in de Strategische Agenda is.
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WAT HOUDT DE STRATEGISCHE
AGENDA IN?
“Ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Food Valley maken samen een
nieuwe agenda voor de komende periode. In
de agenda bepalen we met elkaar aan welke
economische knelpunten we gaan werken.
Wij vinden een regionale aanpak erg belangrijk, omdat veel zaken zoals economie en
aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt niet alleen lokaal opgepakt kunnen worden.”
WAT IS DE INZET VAN VNO-NCW
VELUWEVALLEI?
“We hebben bij overheid en onderwijs aangedrongen op een agenda voor de bereikbaarheid, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat,
de branding van de regio en het verduurzamen van de gebouwde omgeving en economie. Op infrastructureel gebied houdt dit bijvoorbeeld in dat het knooppunt A1/A30 moet
worden aangepakt, dat de Rijnbrug naar 2x2
rijstroken gaat en dat de Wageningse campusroute wordt aangelegd. Ook moeten we
kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit.
Denk bijvoorbeeld aan een lightrailverbinding
tussen Ede, Wageningen en Veenendaal.”

VEEL BEDRIJVEN WILLEN GRAAG UITBREIDEN. WAT DOEN JULLIE DAARAAN?
“Het mag niet zo zijn dat bedrijven vertrekken
uit deze regio omdat er geen bedrijfskavels
zijn. We pleiten daarom voor voldoende kwalitatieve bedrijfskavels die aansluiten bij de
vraag van de markt. Daarnaast willen we
graag dat gemeentes met elkaar afstemmen
welk type bedrijven en bedrijvigheid bij welke
bedrijventerreinen passen.”
HOE KIJKEN JULLIE TEGEN HET TEKORT
OP DE ARBEIDSMARKT AAN?
“Het is belangrijk dat het onderwijs een goede aansluiting heeft met de arbeidsmarkt. We
willen met de scholen in overleg om opleidingen te vernieuwen of nieuwe op te starten
die passen bij de behoefte. Bestaande initiatieven zoals Knooppunt Techniek dragen we
een warm hart toe. Daarnaast willen we jongeren zoveel mogelijk interesseren voor wat
je allemaal in deze regio kunt doen. Daarom
doen we mee aan Big Day Food Valley waarin
ongeveer 350 mbo-studenten 150 bedrijven
in onze regio bezoeken. Verder moeten we
de regio nog meer vermarkten. Personeel
krijgen is in de huidige tijd erg lastig. Er is een
concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven,

maar ook tussen regio’s. Met name hoger opgeleiden kijken niet alleen naar het bedrijf
waar ze komen te werken, maar ook naar de
plaats of regio waar ze gaan wonen. Food
Valley is een prachtige regio om in te werken,
wonen en recreëren. Dat moeten we met elkaar beter naar buiten brengen.”
WAT LEVERT DE REGIO FOOD VALLEY
ONS EIGENLIJK OP?
“We weten uit onderzoek dat de groei van
economie en werkgelegenheid inmiddels
ruim boven het landelijke gemiddelde ligt.
Dus dat hebben we met elkaar alvast bereikt.
En dat komt omdat de regio Food Valley een
sterke naam heeft, ook internationaal. Wij
hebben veel kennis voor het oplossen van
grote mondiale vraagstukken zoals het wereldvoedselvraagstuk (hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050) en de verduurzaming
van onze economie. We kunnen dit veel meer
benutten en onze kennis nog beter exporteren. In de Strategische Agenda is dit een belangrijk punt voor ons. Samen met de overheden en het onderwijs zullen we goede
plannen moeten maken en vooral: voortvarend uitvoeren.”
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GROEIAGENDA
VNO-NCW
VELUWEVALLEI
voor een sterke
economische regio

Op- en afrit bedrijventerrein
H2O aanleggen
Geen inbesteding door overheden

Opzetten innovatie- en
internationaliseringsprogramma´s

Verbeteren verbinding
Harderwijk – Flevoland

Samenwerking
tussen de 3O’s verder
intensiveren in de
Triple Helix Food Valley
en de Diamant van
Midden Nederland

Verbreden A28 naar 2x3
Amersfoort – Zwolle

Kennisinstellingen
meer betrekken bij
bedrijven uit de regio

Verder uitrollen
Innovatiehuis

Harderwijk moet
IC-station worden

Ondersteunen Veluweportaal,
Techniek Academie en Platform
Techniek Noordwest-Veluwe,
STAM-tafel Food Valley etc.

Transparant aanbestedingsbeleid
en kansen voor MKB bedrijven

Optimale digitale
bereikbaarheid

Opstellen economische
agenda Noord Veluwe

Verbeteren branding Food
Valley en Noord-Veluwe

De samenwerking tussen
gemeenten, onderwijsinstellingen
en ondernemers in de
verschillende arbeidsmarktregio’s
verder verstevigen. We zetten
ons hier actief voor in.

Volwaardig knooppunt A1/30

Voldoende kwalitatieve
bedrijfskavels / 1 loket
uitgifte bedrijfskavels
Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
Vestigingsklimaat & duurzaamheid

Werken aan energietransitie
(Gelders Energieakkoord)
Doorontwikkelen
Poultry Expertise Center

Ontwikkelen
WFC

Doorontwikkelen ICT
Campus Veenendaal

Innovatie & Internationalisering
Arbeidsmarkt & Onderwijs
(Bestuurlijke) Samenwerking

Verbeteren doorstroming
A12/Rijnbrug Rhenen /
Rondweg Veenendaal

Aanleg rondweg
Wageningen (langs
Wageningen Campus)

De groeiagenda VNONCW VeluweVallei is een
uitgave van VNO-NCW
VeluweVallei, een van de
regio’s van VNO-NCW Midden.
Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brussel en vier
andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét
invloedrijke werkgeversnetwerk in Nederland. We komen
op voor de belangen van ondernemers, groot en klein, in
alle sectoren. In VeluweVallei werken we nauw samen met
bedrijvenkringen, overheden en kennisinstellingen.
De kaart is i.s.m. FOV en NVOO opgesteld.
VNO-NCW Midden, Apeldoorn
T 055-5222606
www.vno-ncwmidden.nl
info@vno-ncwmidden.nl

Augustus 2017

Eén loket (WerkgeversServicepunt)
voor vragen van werkgevers op
het gebied van arbeidsmarkt en/of
onderwijs;
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