
 
 
 

   
 
 
      
 
 
 

Uitnodiging 

 
Bijeenkomst 15 juni:  Beter ondernemen in Emmen 

 
Een avond over economie met en voor ondernemers aan beide zijden van de grens, 

iedereen die onze economie in de (grens)regio Emmen wil versterken is welkom. 
 
Initiatief: John Schiphouwer, hoofdredacteur Emmen.Nu en Hendikus Velzing, ondernemer. 
 
Locatie: Sportlandgoed, Verlengde Echtenskanaal Noordzijde 2, 7894 EA Zwartemeer.  
Inloop: 19.30, aanvang 20.00 uur.       
 
Hendrikus Velzing, Peter Leenhouts, Dimitry Hensgens en Pierre Sommer, allen ondernemers, 
geven informatie en doen voorstellen voor  het versterken van de economie en het doorbreken van 
belemmerende bureaucratische mechanismen bij de lokale overheid. 
 
 

Programma 
 

Hendrikus Velzing  – ondernemer en gemeentebestuurder in Emmen 
Over het doel van de bijeenkomst: een betere aanpak in Emmen 
 

Dimitry Hensgens – ondernemer in Sittard-Geleen en partner van het 
ondernemersinitiatief  Het SLIMhuis  
Over slimme samenwerking van ondernemers en gemeente. Een inspirerend voorbeeld. 
 

Pierre Sommer – oud-directeur van de Nationale Investeringsbank 
Handelingsperspectieven: hoe kan de gemeente echt bijdragen aan regionaal-economische 
ontwikkeling? Waar zijn ondernemers echt mee gebaat? 
 
 

                                                 Introductie en toelichting 
 
In het Bestuursakkoord  ’Aanpakken en doen’ zijn voor de periode 2014-2018 belangrijke afspraken 
gemaakt over ‘Economie en werkgelegenheid’ in Emmen, o.a. over een klantgerichte houding voor 
ondernemers (Zie H 4, voor  doelen en subdoelen van het college). 
http://www.wakkeremmen.nl/documents/Bestuursakkoord_Definitief_Emmen_2014-2018.pdf, 
 
 

Een betere aanpak in Emmen, Hendrikus Velzing 
Op de avond ‘Beter  ondernemen in Emmen’ staan dr ie  punten centraal :  

-  W at is  h ier  ruim een jaar later  terecht gekomen van de afspraken over economie 

en werkgelegenheid? Wat heef t  de gemeente gedaan om economie en 

werkgelegenheid te bevorderen?  Hebben de ondernemers er iets  van gemerkt?  

  

-  Is  het voldoende om de economische ontwikkel ing en werkgelegenheid te 

bevorderen? Zou er nog meer  moeten gebeuren?  

 

-  Welke dr ie punten zou de gemeente het  eers t moeten aanpakken? En wat 

kunnen ondernemers zelf  doen?  

http://www.wakkeremmen.nl/documents/Bestuursakkoord_Definitief_Emmen_2014-2018.pdf


 
 
 

 

Slimme samenwerking van ondernemers en gemeente, Dimitry Hensgens 
-  Het SLIMhuis  Sit tard Geleen is  een tr ip le hel ix  samenwerk ingsverband waar in 

overheid, onderwijs  en ondernemers samenwerken met maar  één doel :   het 

st imuleren van het regionale economische k l imaat.  SLIMhuis   ac t iveer t  en 

faci l i teert   ‘ontmoeten en verbinden’.   

 

Middels  concrete  samenwerk ingsverbanden en projecten maken wi j  

Economische kansen voor  het bedr i j fs leven,  overheid en onderwijs  zichtbaar en 

zorgen op deze wijze voor  een aantoonbaar  beter ondernemers - en leefk l imaat.  

O3 de n ieuwe kracht voor  ‘ondernemend’ Neder l and.  
 

 
Handelingsperspectieven voor gemeente en ondernemers, Pierre Sommer 
-  Pierre Sommer heef t  jarenlang ervar ing met regionaal economisch bele id, h i j  is  

o.a.  oud-direc teur  van de Nat ionale Invester ingsbank. W ij  hebben hem gevraagd 

in te gaan op ‘wat  gemeenten nu echt  kunnen bi jdragen aan regionaal 

economische ontwikkel ing’ en ‘waar  ondernemers nu echt mee gebaat zi jn ’ .  

 

 

Reactie van Hendrikus Velzing en Peter Leenhouts 
-  React ie op de aanpak van het SLIMhuis  (ondernemers helpen elkaar)  en de 

handel ingsperspect ieven van  Pierre Sommer. W at kan de gemeente doen en 

wat de ondernemers?  Denk aan:  

-  Weten wat  speel t  b i j  ondernemers en inspelen op  hun behoef ten  

-  Star tersbele id  ontwikkelen  

-  Ondernemer  in  d ienst  b i j  a fde l ing EZ en acquis i t i e  

-  Stuwmeer van  vastgelopen vergunningaanvragen los  t rekken  

-  Een makerspace van MKB-bedr i j ven,  waar ondernemers gebru ik  kunnen maken van 

e lkaars  product iecapac i te i t  en mensen kunnen ople iden voor de arbeidsmarkt  

 
 

Discussie met de zaal over de drie grootste knelpunten, o.l.v. John Schiphouwer 

-  Waar zit ten de groots te knelpunten voor  ondernemers ? Z i jn  er ook kansen?  
 
 

Vervolgacties en oproep 

-  We wil len de bi jeenkomst niet  vr i jb l i j vend afs lui ten. De conc lus ies van de avond  

moeten landen in Emmen.  

-  Hoe kan de raad van Emmen een  impuls  geven aan de  u i tvoer ing van het  

col legeprogramma op economie?  

-  Wat kunnen we regionaal  aan beide zi jden van de grens doen om de economie 

daadwerkel i jk  te vers terken?  

-  En hoe kunnen we als ondernemers,  regionaal en landel i jk ,  beter u itwisselen en 

e lkaar helpen? 
 
     Sluit ing door Hendrikus Velzing en John Schiphouwer  

 
 


