
voor en door ondernemers,
gezamenlijk sterker!



Schoon, heel en veilig zijn belangrijke thema’s om 

dagelijks aan te blijven werken. Ook staan punten 

als stimulering ondernemerschap in het onderwijs 

(stages, leer- ervaringsplekken), kennisuitwisseling en 

netwerkbijeenkomsten, duurzaamheid (medefinancier 

elektrische laadpunten voor auto's, ondertekening 

convenant Duurzaam Groningen) en ondersteuning van 

de culturele agenda door bedrijven (Eurosonic, Swingin’ 

Groningen, Nacht van Kunst & Wetenschap) regelmatig op 

de bestuurs- en overlegagenda.

Naast de belangenbehartiging biedt de WEST u de 

mogelijkheid om andere ondernemers te ontmoeten 

en om uw netwerk uit te breiden. WEST organiseert 

themagerichte bijeenkomsten en andere events. Deze 

ontmoetingen bieden u de mogelijkheid om nieuwe 

contacten te leggen en zakelijke mogelijkheden te 

verkennen. Informatievoorziening, ontmoeting en 

ontspanning: bij WEST kunt u het nuttige met het 

aangename combineren!

  Groningen gaat voor de wind, vertrouwen 
 in de uitdagingen van de toekomst!
 

In de dynamiek van Groningen bent u met uw bedrijf 

gevestigd in het economisch centrum van Noord-

Nederland. Met goede verbindingen vanuit het 

Gronings, Friese en Drentse achterland en verbindingen 

naar de Randstad en Noord Duitsland bent u volledig 

aangesloten op de omliggende metropolen. De 

noordelijke luchthaven in Eelde en de Eemshaven winnen 

nog steeds jaarlijks aan betekenis. 

Economische agenda vraagt om
actieve participatie.

Op veel gebieden is te zien dat in het verleden de 

landbouw van groot belang is geweest. De aanwezigheid 

van Suikerunie en Avebe is geen toeval. Als Hanzestad 

heeft Groningen handel en zaken doen in haar genen, de 

afgelegen ligging van Groningen heeft de handelsgeest 

van de Groningers bevorderd.

De aanwezigheid van de RUG, Hanzehogeschool,

UMCG en Martini Ziekenhuis brengt veel economische 

activiteit. Het beroepsonderwijs is met de aanwezigheid 

van Noorderpoort en Alfa College een belangrijke speler 

in de stad. De aanwezigheid van de hoofdkantoren 

van Gasterra en Gasunie in de stad bieden grote 

mogelijkheden om ook in de toekomst een belangrijke rol 

te spelen in de zo belangrijke energietransitie.

De ICT-industrie heeft zich in Groningen stevig 

ontwikkeld en het fors aantal online bedrijven 

en -dienstverleners vraagt om een specifiek 

voorzieningenniveau. “Founded in Groningen” en 

“City of Talent” bieden entrepreneurs, start up’s

en scale up’s vele faciliteiten. De retail agenda, met

daarin de verdere ontwikkeling van gastvrijheid

en de te ontwikkelen toeristische agenda, biedt de

nodige uitdagingen.

Kortom de economische agenda van Groningen

is stevig en uitdagend, WEST vindt het belangrijk om

hier namens haar leden een stevig rol in te spelen.

   Bedrijvenvereniging WEST

WEST komt op voor belangen van leden en andere 

ondernemers en instellingen in het westen van de stad 

Groningen en op de beide campussen in Groningen. 

Een groot gebied dat loopt van Corpus den Hoorn tot de 

Zernike Campus, van Westpoort tot het Hoendiep. Met 

belangrijke winkelcentra in Helpman, het Overwinningsplein, 

Vinkhuizen, Hoogkerk, Reitdiephaven, Paddepoel, Selwerd en 

de Wijert. 

WEST werkt met een bestuur van ondernemers en een 

aantal professionals. Daarnaast wordt samengewerkt met 

het Ondernemerstrefpunt (OTP), Beveiliging Bedrijven 

Overleg Groningen (BBOG), Servicepunt Detailhandel en 

Groninger Ondernemers Courant. Waar mogelijk trekt WEST 

gezamenlijk op met VNO NCW Noord, MKB NOORD en de 

andere bedrijvenverenigingen in Groningen.

WEST participeert in overleggen met diverse instellingen en 

overheden. U kunt hierbij denken aan Campus Groningen, 

Groningen Bereikbaar, De Economische Koepel van de stad 

Groningen en diverse gemeentelijke werkgroepen. 

  Wat doet WEST concreet

WEST zet zich in voor een gezond economisch klimaat aan 

de hand van een meerjarig beleidsplan. Denkt u hierbij aan 

het optimaliseren van het vestigingsklimaat (regelgeving, 

vergunningen, bestemmingsplannen, International Welcome 

Center) en is intensief betrokken bij de bereikbaarheid van 

de stad  (communicatie,  tijdelijke oplossingen bij grote 

verbouwingen, aanleg Zuidelijke Rondweg, stimuleren 

alternatieve vervoersoplossingen).  

WEST,
voor en door 
ondernemers, 
gezamenlijk sterker!
Bedrijvenvereniging WEST werkt
in Groningen aan:

 Verbeteren van het economisch 
 klimaat op bedrijventerreinen en 
 winkelcentra. 

 Belangenbehartiging van bedrijven 
 en instellingen bij overheden.
 

 Collectieve inkoop.

 Contacten tussen ondernemers, 
 instellingen en lokale overheid.



WEST vraagt u lid
te worden
Hoe sterker vertegenwoordigt hoe sterker de invloed van 

een vereniging als WEST.  Voor € 150, = (exclusief BTW) 

per jaar bent u lid en nodigt WEST  graag uit om deel te 

nemen aan de activiteiten die de vereniging u biedt. 

U kunt zich aanmelden via

www.bedrijvenverenigingwest.nl of door contact op 

te nemen met Nico Borgman, telefonisch

(06-12092091) of via e-mail:

nico@bedrijvenverenigingwest.nl

U kunt Nico Borgman ook bellen indien u meer 

informatie wilt. 

Doet u mee?

BEDRIJVENVERENIGING WEST
Postbus 70000

9704 AA Groningen
www.bedrijvenverenigingwest.nl

 @BedrijvenWEST

 Bedrijvenvereniging WEST

   WEST als inkooppartner

WEST vindt het van belang dat haar leden voordeel kunnen 

behalen uit alledaagse zaken, zoals afvalinzameling, 

beveiliging of inkopen van energie.

Hiervoor heeft WEST een aantal samenwerkings-

overeenkomsten gesloten. Voor meer informatie zie 

www.bedrijvenverenigingwest.nl of door contact op te 

nemen met Nico Borgman (06-12092091 of 

nico@bedrijvenverenigingwest.nl)

   WEST en HET FONDS

WEST is penvoeder over trekkingsrechten uit Het Fonds 

Ondernemend Groningen. Het Fonds is opgericht door en 

voor ondernemers en wordt aangewend voor collectieve 

initiatieven die ondernemers bedenken en willen uitvoeren. 

Met Het Fonds wordt free-riders gedrag voorkomen en 

wordt de gemeente en andere overheden uitgedaagd om 

cofinanciering te verzorgen op projecten die ondernemers 

belangrijk vinden. Het Fonds wordt gevoed door een 

bijdrage van ondernemers aan de OZB.


