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Het zijn bizarre tijden. Corona heeft ons leven bepaalt. Het is nooit prettig te 
ondernemen in tijden van onzekerheid - daarover meer verderop in het verslag.
Met gemeente Groningen spreekt WEST actief over het - juist in deze tijd - door 
laten gaan van investeren in de toekomst en de vele mogelijkheden die onze 
gemeente biedt. Dit voorjaar verwacht WEST besluitvorming over een aantal 
belangrijke meerjarenvisies die ook belangrijk zijn voor u als ondernemer. De 
komende maanden wordt in de gemeenteraad besloten over de meerjarenvisie 
voor stadsontwikkeling, retail- en horecabeleid en stadsmobiliteit. WEST heeft 
er hard aan gewerkt om de stem vanuit de bedrijven daarin zichtbaar te krijgen 
en te laten horen. U kunt erop rekenen dat WEST deze besluitvorming en de 
invulling van de uitvoeringsprogramma’s volgt. 

Het thema van dit verenigingsverslag is ‘alleen ga je sneller, samen kom je 
 verder’. In de afgelopen jaren is WEST van de positie als belangenbehartiger 
steeds meer opgeschoven naar de posities van initiator en samenwerkings-
partner voor de noordelijke onderwijsinstellingen en gemeente Groningen. 
Vaak trekt WEST daarvoor actief op met de zusterverenigingen Noord-Oost, 
 Zuid-Oost en de GCC. Sinds januari 2020 zijn daar ook de bedrijvencollectieven 
in Haren en Ten Boer bijgekomen. Op pagina 20 van dit verslag leest u meer 
over enkele samenwerkingspartners van WEST. 

Verder vindt u het financieel verslag en de verantwoording van de vele 
 projecten die ondersteund zijn met middelen vanuit Ondernemersfonds 
 Groningen. Jaarlijks heeft WEST circa 650.000 euro trekkingsrechten uit dit 
fonds. Projecten die verband houden met het economische vestigingsklimaat 
worden op deze manier gerealiseerd. Soms door WEST zelf, vaak door samen-
werkingspartners of groepen ondernemers. WEST levert geld, maar begeleidt 
ook met haar netwerk en ervaring.

WEST verwacht in 2021 de afspraak met de gemeente Groningen te kunnen 
maken over meerjarige samenwerking op de Economische Agenda, met als W
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ER uitgangspunten de visie 2030 die VNO-NCW onlangs heeft gepresenteerd 
en in aanvulling op de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
 Naties. WEST sluit hierbij aan bij de doelen die ook vanuit de Rijksuniversiteit 
 Groningen en Hanzehogeschool Groningen zijn gesteld.

In Groningen zijn er al prachtige initiatieven op velerlei terrein, die beter voor 
het voetlicht gebracht kunnen worden en als voorbeeld kunnen dienen voor 
de rest van Nederland en mogelijk verder. WEST verwacht dat Groningen op 
deze manier een nog betere naam krijgt als vestigingsplaats voor nieuwe 
 bedrijvigheid én dat de mogelijkheden om kennis en producten te exporteren, 
vergroot worden.

Een absoluut dieptepunt in 2020 is het overlijden van Flip Roordink. Flip is 
ruim 7 jaar bestuurslid geweest van WEST. Zijn vriendschap, voorkomendheid, 
 humor en analyses missen we allemaal. 

Tenslotte bedank ik Stefan Mak, Jeroen Dorreboom, Joop Kruit, Harry 
 Watermulder, Fokko Kip, Rob van Duuren, Nico Borgman en Carina Doesburg 
voor de samenwerking en hun kameraadschappelijkheid in hun rollen als 
 bestuurslid, verenigingsmanager en secretariaat. WEST gaat zich in 2021   
richten op ondersteuning bij het herstel van de economie. 

Graag nodigen wij u uit om ook dat pad in te slaan. Ieder op zijn manier  
en in het besef dat alleen misschien wel sneller gaat, maar dat we samen  
verder komen. 

Met goede groet,

Klaas Holtman, voorzitter
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Het is medio februari 2021 wanneer dit verslag 
wordt samengesteld. Dit weekend zijn er alweer 
de nodige dingen gelekt, op dinsdag is er weer een 
persconferentie en via de media wordt Nederland 
“klaargemaakt” voor het nieuws. Het is moeilijk om 
de juiste woorden te vinden. De beheersing van 
het coronavirus blijkt ondanks de beschikbaar-
heid van het vaccin en de vele testmogelijkheden 
 weerbarstiger dan gedacht. Het virus muteert, er 
zijn nog niet voldoende vaccins en de snelheid in het 
prikken moet omhoog. Gelukkig wordt er niet meer 
alleen gepraat over bestrijding van het virus, maar 
ook over de ontsluiting van de economie en hoe we 
straks kunnen leven met het virus. Met bestrijding 
van de ziekte is het virus immers niet weg. 

Hoewel belangenorganisaties onvertogen blijven 
lobbyen in het Haagse, zijn ook zij keer op keer  
teleurgesteld over wat kan en vooral niet kan.  
Het lijkt of er weinig creativiteit is voor het vinden 
van oplossingen. Met de gemeente Groningen zijn 
de  bedrijvenverenigingen in Groningen in overleg 
over de aanvullende maatregelen die nog genomen 
kunnen worden. Ondernemers wijzen het bestuur 
van WEST erop dat ondanks de (forse) financiële 
maatregelen, de subsidies slechts mondjesmaat bij 
ondernemers terechtkomen. En dat terwijl de beeld-
vorming is dat ondernemers flink geholpen worden. 
Ondersteuningsmaatregelen van de overheid blijken 
in de praktijk vaak niet beschikbaar of zijn hooguit 
een pleister op een grote wonde.

CORONA BEPAALT  
IN 2020 HET 
ONDERNEMERSLANDSCHAP 

Elke ondernemer heeft te maken met corona.  
De extremen zijn daarin de ondernemers die hun 
zaak moesten sluiten op gezag van de overheid. 
Maar iedereen is opgeroepen zoveel als mogelijk 
thuis te werken. Vaak kan dat, maar er zijn ook 
 beroepen in productie- en  laboratoriumomgevingen 
waar dat simpelweg niet kan. Iedereen ervaart de 
 voordelen van digitaal werken, maar het sociale 
contact en  samen bouwen aan iets of tot creatieve 
ideeën komen wordt gemist. Nieuwe medewerkers 
 voelen geen aansluiting en ook is niet ieders thuis 
ingericht op digitaal werken. De wereld na  corona 
zal een  wereld zijn van meer hybride werken. 
 Kantoorlocaties zullen daarop aangepast worden. 
Daarmee ligt er ook een uitdaging in het openbare 
gebied. Het is nog maar de vraag of het openbaar 
vervoer weer wordt zoals het was, met overvolle 
bussen en treinen. 

Naast het economisch herstel na corona, zijn ook 
de uitdagingen op het gebied van woningbouw, 
omscholing, stikstofcrisis, vertrouwen in de over-
heid, klimaatcrisis, ondermijning en criminaliteit nog 
niet opgelost. Op lokaal niveau wordt gewerkt aan 
een hulp- en scholingspakketten om ondernemers 
zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Kortom, corona heeft onze wereld blijvend 
 veranderd en wellicht ook versneld een aantal 
 ontwikkelingen geremd of gelanceerd. WEST ziet  
een belangrijke uitdaging om met u, onderwijs en 
overheidsinstellingen, een positief steentje bij te 
dragen aan het economisch herstel. WEST zet hier 
al haar zintuigen op in. Een meerjarenplan is op dit 
moment niet te geven. Wel vindt u in de bijlage de 
uitgangspunten tot samenwerking op velerlei  
gebieden. 
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ER WEST speelt een belangrijke rol als extra zintuigen voor ondernemers. 

WEST hoort, proeft, ruikt, voelt en ziet wat er speelt bij ondernemers en 
ondernemingen in Groningen-West. WEST vertaalt dit naar acties die de 
ondernemers in Groningen verder helpen. Want dat er in Groningen veel 
positiefs gebeurt is een feit. Groningen groeit, techniek ontwikkelt, de 
economische ontwikkelingen gaan snel en het ledenbestand verandert. 

WEST in 2020
Op de bedrijventerreinen in het werkgebied van WEST zijn circa 770 bedrijven 
gevestigd die werk bieden aan 27.000 mensen.*

Daarnaast onderhoudt WEST contacten met de besturen van de  
wijkwinkelcentra Helpman, Overwinningsplein, Hoogkerk, Vinkhuizen,  
Paddepoel, Selwerd en Reitdiephaven en met het bestuur van de  
woonboulevards aan de Peizerweg en het Hoendiep. 

WEST heeft per ultimo 2020 204 leden, via de wijkwinkelcentra en  
groepslidmaatschappen voor bedrijfsverzamelgebouwen zijn indirect  
300 ondernemers aangesloten. 

BEDRIJVENTERREIN
Stationsgebied Zuid
Martini Trade Park
Corpus den Hoorn
Kranenburg
Hoogkerk
Peizerweg 
Hoendiep
Campus Groningen 

AANTAL BEDRIJVEN
in ontwikkeling
115 
170
55
35
65
210
115

*Bron: economische barometer gemeente Groningen, 2020
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WEST is houder van trekkingsrechten uit Ondernemersfonds Groningen

Bij de jaarlijkse besteding van de trekkingsrechten  
uit het Ondernemersfonds Groningen wordt in  
principe uitgegaan van onderstaande verdeling:

       Verenigingskosten    
       Verbinding economie & cultuur  
       Arbeidsmarkt     
       Stadsbreed     
       Detailhandel     
       Bedrijventerreinen    
       Diversen     

Jaarlijks wordt bij de begrotings- 
behandeling ook de  reservering 
voor de fondsprojecten van 
het komend verenigingsjaar ter 
 besluitvorming voorgelegd. 

In 2020 onderhoudt WEST contacten met onder andere: 

• Ondernemersfonds Groningen
• De Koepel Economische Agenda
• Campus Groningen (stuur- en kerngroep  

Campus Management Zernike)
• Groninger Retailagenda
• Gastvrij Groningen
• Groningen Bereikbaar
• Groningen Digital Business Centre en Werkplaats  

Digitale Vaardigheden van ROC Noorderpoort
• Groninger Ondernemers Courant
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WEST
HOORT...
ondernemers, kennisinstellingen  
en overheden (en brengt uw geluid verder).

PROEFT...
de sfeer, stemming en voortgang in de diverse 
overleggen en zet dit om naar vlotte, diepgaande,  
toekomstbestendige stappen.

RUIKT...
de bedrijvigheid van Theodorus Niemeijer en  
de suikerbietencampagnes en weet dat dit ‘oude’  
transformeert naar nieuwe business . 

VOELT...
de pijn van getroffen ondernemers die willen, maar niet  
mogen en hun dromen door corona in rook zien opgaan.

ZIET...
de kracht van ondernemers: hoe zij risico’s nemen,  
probleemoplossend denken en van kansen, successen  
weten te maken.



WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer

18

verenigingsverslag 2020 verenigingsverslag 2020

19

PR
OJ

EC
TE

N  
20

20

AANPAK PEIZERWEG
Nieuw fietspad met een verdubbeling van het aantal  
bomen, er komt bovendien een groene wand voor 
het spoor.

ONDERSTEUNING BIJ REALISATIE VAN  
KUNSTWERK ‘VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST’  
IN HOOGKERK  
Een markante kunstentree op de rotonde naar de 
 Zuiderweg. Initiatief samen met Bewonersorganisatie 
Vereniging Wijkraad Hoogkerk.

KRANENBURGPARK 
Aanleg van een park met groene wandelroutes voor 
een natuurlijker  aanzicht, veiligere omgeving en gezond 
 ondenemerschap op bedrijventerrein Kranenburg. 

HOENDIEP VEILIG
Vergroten van de verkeersveiligheid door  parkeerverbod 
langs de  Atoomweg, plaatsing nieuwe fietspaden, 
 drempels en een bocht.

HOENDIEP SCHOON 
In samenwerking met Nederland Schoon is een plan 
 opgesteld voor een vernieuwende aanpak tegen het 
 zwerfafval, met o.a. afvalmeting,  stakeholder overleg  
en  een Schoonhostteam. 

CYBERSAFETY  
In samenwerking met BBOG en Cyber Security  Centrum 
Noord-Nederland zijn veiligheidsscans uitgevoerd op de 
bedrijven-terreinen, ondernemers kunnen ICT-opleidingen 
volgen bij ROC  Noorderpoort en er wordt gewerkt aan een 
programma met onder meer 5 voorlichtingsvideo’s over Veilig 
Digitaal Ondernemen.

PARTICIPATIE IN EERSTE  DIGITALE VERSIE  
VAN DE  NOORDELIJKE  PROMOTIEDAGEN
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GRONINGEN BEREIKBAAR 
Aanschaf van een elektrische cargobike.  
Deze  cargobike kunnen  ondernemers testen  
voor  logistiek vervoer van en naar hun  
onderneming.

AANPAK RINGWEG ZUID  
Informatiebijeenkomst Martiniplaza.

ACTIEPLAN GRONINGEN  
Charmeacties in wijkwinkelcentra en binnenstad om te laten zien dat   
bezoekers ook tijdens de infrastructurele bouwwerkzaamheden van   
harte welkom zijn in Groningen. Dit team is ook ingezet bij voorlichting  
en communicatie rondom corona.

LUNCHBIJEENKOMST ZERNIKE CAMPUS 
Over de ontwikkeling van de Campus. 

CAMPUS GRONINGEN TOMORROW’S CAPITAL 
Ontwerp van Tomorrow’s Capital dat onder meer  
zichtbaar wordt in de vorm van een entreemarkering/
kunstwerk bij de noordelijke entree van de  
Zernike Campus.

CAMPUSDINER
Door corona gecanceld, het smakelijke alternatief werd het 
Samen Taartbakken, georganiseerd met een team van 
Campus Groningen. De horeca van Campus Groningen 
 leverde samen met WEST een box met ingrediënten voor een 
appeltaart (ter vervanging van de bijdrage aan het  jaarlijkse 
Campusdiner). 

met wie ga jij  er écht iets van bakken in 2021?

Ontmoet elkaar (op gepaste wijze), verbind, ontdek 
en werk samen op Campus Groningen. Soms online, 
soms offline, maar altijd met de focus op verbinden.
De horeca op Campus Groningen zorgt vast voor een 
stukje appeltaart, of iets anders lekkers! Binnen de 
huidige maatregelen is take-away en bezorging nog 
steeds mogelijk.

Op deze voucherkaart zijn alvast een aantal  
lokale horeca op Campus Groningen uitgelicht.  
Komend jaar volgen er meer: Houdt  campus.groningen.nl/samenbakken  in de gaten. De actieperiode verschilt  per voucher. 

Voucherkaart

1

3

2

4

5

Brasserie Zernike

DeliYo

DeliMarché &  Grand Café UMCG

Win een vierpersoons borrelplank!
Volg Brasserie Zernike op Instagram  (brasserie_zernike) en Facebook en stuur  
een berichtje met de hashtag #wemissyou  
@campusgroningen.
Winnaar wordt op 15-1-21 bekend gemaakt.

Appeltaart punt voor €2,50   en gratis kopje koffie of thee

Maaltijdbox voor €6,50

20% korting op alle large  juices en smoothies.

Actie geldig t/m 31 januari 2021

Actie geldig t/m 31 januari 2021

Actie geldig t/m 1 april 2021

Smoothbrothers (Foodcourt)
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DE PARTNERS VAN 
WEST IN BEELD 
#ALLEENGAJESNELLERSAMENKOMJEVERDER
WEST werkt met een parttime betaalde voorzitter, 
 verenigingsmanager en secretariaat, Daarnaast werken 
we voor de uitvoering samen met gespecialiseerde teams 
die vaak door meerdere partijen, waaronder de gemeente 
 Groningen, betaald worden. In deze teams c.q. besturen 
behartigt WEST het belang van ondernemers in haar werk- 
gebied – álle  ondernemers, niet alleen de leden. De vele 
 kleine radertjes maken van Groningen als gemeente een 
sterke economie maken. 

Alleen samen kun je werken aan economische projecten. 
Voor het jaarverslag 2020 willen we onze samenwerkings-
partners niet alleen bedanken voor de samenwerking,  
maar willen we ze ook in het zonnetje zetten. 
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Campus Groningen
Lisanne Brakenhoff

'NIEUWE  
INITIATIEVEN  
EN TALENT  
LATEN GROEIEN'

'Namens de bedrijven op Zernike en de Healthy Aging 
 Campus is WEST samenwerkingspartner in Campus 
 Groningen. Op deze manier worden de belangen van de 
 ondernemers meegenomen in de invulling van het open-
baar gebied – van mobiliteit tot gastvrijheid. 

Met het jaarlijkse campusdiner (dat helaas dit jaar niet door 
kon gaan) komen alle partners bij elkaar om stappen te 
zetten voor de toekomst van Campus Groningen.  Daarbij 
ondersteunt WEST bij het ‘een plek geven van’ nieuwe 
initiatieven. Zoals de plaatsing van een nieuw kunstwerk of 
landmark bij de noordelijke entree van de Campus. 

Voor 2021 ligt de nadruk op verdere community building 
en zorgen dat de nieuwe bedrijvigheid goed landt op de 
Campus. En kijken we gezamenlijk naar manieren om 
nieuw talent voor bijvoorbeeld de Life Science-bedrijven 
te  behouden. Samenwerken is ook gewoon leuk. Samen 
met het team van WEST is een taart box met bakaanwijzing 
gemaakt om de successen op de Campus in 2020 in het 
zonnetje te zetten.'

Amber van der Schaaf

Annet de Vree

Irene Amsing

Ronald Hesse

Sven Stielstra
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‘Doordat het Servicepunt er is, houden ondernemers meer 
tijd over om te ondernemen. Ze zijn geen tijd kwijt aan het 
contact met de gemeente en de administratieve romp-
slomp bij gezamenlijke gebiedspromoties, -aanpassingen 
en  subsidie- en fondsaanvragen. Het Servicepunt onder-
steunt de besturen van de wijkwinkelcentra in al dit soort 
 vraagstukken. 

Elk jaar stellen we een maatwerkprogramma op met de wijkwinkelcentra in WEST. Servicepunt 
 Detailhandel is daarin schakel richting de gemeente, aanjager en gesprekspartner, maar ook initiator en 
uitvoerder. Ik kan daarbij putten uit mijn ervaringen vanuit de GCC en het actieprogramma Groningen 
Gastvrij. Voor Groningen Gastvrij wordt samen met ondernemers charme-acties uitgevoerd om bezoekers 
aan onze winkelgebieden op een spontane, ludieke manier welkom te heten. In 2020 onder andere met 
P&R-acties, het Voetenbadterras en de Verrassingsmuur vol kleine geluksmomentjes. Nu is er natuurlijk 
aandacht voor de ‘heropening van Stad’ na corona. Ondernemers worden hier natuurlijk niet vergeten en 
bij betrokken.

Tip voor ondernemers van WEST: via onze Groninger Ondernemers Academy kun je kosteloos trainingen, 
workshops en webinars volgen over onderwerpen die interessant zijn voor iedere ondernemer – van social 
media tot marketing. In 2021 voegen we zo’n 30 tot 35 trainingen toe aan en stellen we een coronatoolkit 
samen, zodat ondernemers gasten op een leuke en veilige manier kunnen ontvangen.’

www.groningerondernemersacademy.nl 

‘SPARRINGPARTNER EN WEGWIJZER VOOR  
WIJKWINKELCENTRA WEST’

Erwin Mulder 
Servicepunt Detailhandel Groningen

Erwin Mulder en Irma Noorbergen 
zetten zich in voor Omarm Groningen

‘Groningen Werkt Slim is een aantal jaren geleden mede geïnitieerd 
door WEST. Ondernemers die ‘aanstaan’ om meer CO2-neutraal te gaan 
 ondernemen moeten geholpen kunnen worden met voorlichting en subsidie 
instrumenten bij één loket. WEST was al bezig met verschillende duurzaam-
heidsprojecten voor onze terreinen, terwijl de gemeente en provincie de 
missie formuleerden om in 2035 CO2-neutraal te zijn. In Groningen Werkt 
Slim bundelen gemeente, provincie en de Groninger bedrijvenverenigingen 
 krachten voor het CO2-neutraal maken van onze bedrijven. In het begin was 
de aandacht veelal gericht op de energietransitie, inmiddels zijn daar ook 
 onderwerpen bijgekomen als circulair ondernemen en alternatieve vormen 
van vervoer. 

Veel ondernemers willen toekomstgericht ondernemen en zijn de regel-
geving liever voor. Met de Slimme CO2-thermometer die samen met de 
 Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld, kun je een CO2-nulmeting voor 
je bedrijf doen. Je berekent op elk moment wat de CO2-uitstoot is en in 
welke mate deze lager wordt na verduurzamingsacties. In 2021 wordt de 
 CO2-thermometer uitgebreid, zodat elke ondernemer ook direct ziet wat hij of 
zij concreet kan doen, welke subsidiemogelijkheden er zijn, welke investerings-
aftrek ze kunnen krijgen. 

Met wilskracht van ondernemers, het netwetwerk van WEST en onze 
 inhoudelijke kennis wordt gewerkt aan de duurzame samenleving van 
 morgen. Doet u ook mee?’

www.groningenwerktslim.com 

‘KRACHTEN 
BUNDELEN  
VOOR CO2- 
NEUTRALE  
EN KLIMAAT-
ADAPTIEVE   
BEDRIJVEN- 
TERREINEN’

Floris van Dijk 
Groningen Werkt Slim
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‘OTP is de verbinder tussen het bedrijfsleven en het onder-
wijs in Groningen. Het OTP maakt het gat tussen scholing en 
de praktijk zo klein mogelijk. We promoten de bedrijvigheid 
in Groningen bij leerlingen en studenten, bijvoorbeeld met 
ons loopbaanoriëntatie-evenement ChecktheBizz. Bedrijven 
presenteren zichzelf hierbij aan leerlingen met gastlessen, 
bedrijfsbezoeken en praktijkopdrachten. Bedrijven en jong 
talent worden zo al vroegtijdig zichtbaar bij elkaar. 

In 2021 staat er genoeg op stapel. Samen met WEST 
 verkennen we de mogelijkheden om voor Campus  Groningen 
gezamenlijk op te trekken in de promotie van ondernemers 
en bedrijven in de Life Sciences & Health-sector. Daarnaast 
organiseren we een online ChecktheBizz in-house en gaat 
OTP samen met SER Noord-Nederland en VNO NCW kennis-
sessies organiseren over innovaties die de toekomst van het 
ondernemen zullen veranderen. Denk aan thema’s uit de 
energietransitie en technologie, nieuwe rollen en functies 
die ontstaan. Ik nodig de ondernemers van WEST van harte 
uit om deel te nemen.’

www.otp.nl 

‘GEZAMENLIJK  
OPTREKKEN IN  
PROMOTIES EN  
OPLEIDING’

Ingrid Veldscholten 
OTP

Marije Kalma

Jolanda Ochies

Simone Laan

Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en 
de bedrijvenverenigingen samen onder het motto Schoon, 
Heel en Veilig. Zo organiseert de BBOG de collectieve 
surveillance op de bedrijventerreinen in de gemeente. De 
surveillance wordt uitgevoerd door de medewerkers van 
Cruon en is gericht op criminaliteitspreventie, beveiliging en 
veiligheidszorg, maar ook ter signalering van andere risico’s. 
‘Omgevallen containers, zwerfafval, verkeersborden die 
 vernield of niet goed zichtbaar zijn, kapotte  straatverlichting 
en hekken die niet volledig zijn afgesloten – het wordt 
 allemaal gemeld bij de BBOG,’ legt Nico Borgman uit. 

‘Ook spreekt de surveillant mensen aan die ‘s nachts op 
het bedrijventerrein zijn. De mannen en vrouwen van 
de  surveillance hebben geoefende ogen en werken zeer 
 nauwkeurig.’ 

De BBOG adviseert de bedrijvenverenigingen ook over 
betere beveiliging van de terreinen én van de digitale 
netwerken. WEST voert daarom nu ook digitale veiligheids-
scans uit op de bedrijventerreinen in samenwerking met 
Cyber Security Centrum Noord-Nederland. Voor 2021 wordt 
gewerkt aan een pilot voor een keurmerk Digitaal Veilig 
Ondernemen. 

'OGEN EN OREN  
WIJD OPEN  
TIJDENS DE  
SURVEILLANCE'

Nico Borgman 
Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen (BBOG)



‘De themabijeenkomsten van WEST zijn voor mij altijd 
een welkom moment om het ondernemersnetwerk aan 
te spreken en te luisteren of er nog nieuws is. Ik mis die 
lunchbijeenkomsten wel een beetje en zou een digitale 
variant daarop wel toejuichen. Goed voor de contacten en 
de informatievergaring. Op groc.nl verzamelt ons redactie-
team al het nieuws dat te maken heeft met ondernemen in 
Groningen. Nieuws over of van de bedrijventerreinen, de 
ondernemers en ondernemersinitiatieven, de economische 
en politiek-bestuurlijke beslissingen die van invloed zijn op 
ons ondernemersklimaat... De redacteuren nemen regelma-
tig contact op met WEST om te vragen of er nog iets speelt 
– en WEST benadert ons ook actief. In 2021 gaat GROC het 
bereik naar de Groninger ondernemer via de sociale media 
vergroten. We willen groeien naar een platform waar ook 
andere organisaties hun nieuws actief kunnen presenteren.’ 

Hans de Preter 
Groninger Ondernemers Courant (GROC)

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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‘MET DE GRONINGER  
ONDERNEMERS COURANT  
WORDEN ONDERNEMERS  
OP DE HOOGTE’

Marieke Bos

Matthijs van Houten

‘Zonder het Ondernemersfonds zou WEST afhankelijk zijn 
van ledencontributie voor activiteiten, onderhoud en veilig-
heid op de bedrijventerreinen. Bedenk daarbij dat niet elke 
 winkelier of ondernemer in een gebied ook daadwerkelijk lid 
is. Het  Ondernemersfonds is in 2010 opgericht om die  situatie 
recht te trekken. Alle bedrijfsgebouwen in de  gemeente 
 Groningen  krijgen een opslag op de OZB. Dat geld is door de 
zes  bedrijvenverenigingen te investeren in projecten die de 
 economie  versterken, bij voorkeur in de eigen gebieden maar  
het gaat natuurlijk ook verder.

In 2020 introduceerde het Ondernemersfonds de initiatieven-
knoppen, waarmee ondernemerscollectieven hun  initiatieven 
kunnen indienen. Het bruist nog steeds in economisch 
 Groningen en het Ondernemersfonds wil eraan bijdragen dat 
goede ideeën ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

WEST is de grootste en zeer actieve bedrijvenvereniging en 
toont niet alleen initiatief voor het eigen werkgebied, maar is 
ook zeer actief in stadsbrede projecten die de economie en 
het  ondernemersklimaat in de stad als geheel stimuleren. Voor 
2021 zit er een kleine 6,5 ton in de trekkingsrechten van WEST. 
Post-corona zal de focus liggen op het ondersteunen van het 
 economisch herstel, zodat nieuwe initiatieven en werkgelegen-
heid ontstaan.’

Berjo Wortmann 
Ondernemersfonds Groningen 

‘ONDERNEMERSFONDS  
GRONINGEN TREKT  
SAMEN MET WEST OOK  
OP IN STADSBREDE  
TRAJECTEN’



WEST HEEFT MET DE VOLGENDE PARTNERS 
BETAALDE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

VIROL RECYCLING / MILIEUDIENST
Collectieve afvalinzameling is van groot belang op de bedrijventerreinen.  
Door samen te werken wordt de overlast van afvalwagens verminderd en zijn 
er goede afspraken over de tarieven. WEST werkt samen met de Milieudienst 
Gemeente Groningen, in samenwerking met Virol Recycling. 

CRUON BEVEILIGING
Beveiliging van (gezamenlijke) eigendommen, het voorkomen van inbraken 
en de veiligheid van personeel staan hoog op de agenda van WEST. Daarom 
wordt er samengewerkt met BBOG (zie pagina 27). BBOG werkt  samen met 
Cruon Beveiliging. Cruon Beveiliging verzorgt de collectieve  surveillance op  
de bedrijventerreinen. Daarnaast kunnen leden van WEST gebruik maken  
van aanvullende diensten van Cruon Beveiliging.

COMMSHARE
CommShare is een all-in-one mobiliteitsconcept dat zich focust op  duurzame 
inzetbaarheid van elektrische deelauto’s voor zakelijke reizen, met een 
 mobiliteitsgarantie van 100%. Het mobiliteitsconcept is mogelijk door een 
samenwerking van Triade, Pouw Rent en Martinistad B.V. BMW & MINI.

ENIE.NL
De leden van WEST krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van een nieuwe 
oplossing in de energietransitie. Met deze oplossing bied je medewerkers een 
aantrekkelijke duurzame arbeidsvoorwaarde: voordelig zonnepanelen huren 
door deze te betalen via de loonstrook. Dit is nieuw in Nederland en via WEST 
kan je als een van de eerste bedrijven hier gebruik van maken.

 
BUSINESSMATCH GRONINGEN (BMG)
Hét studentenplatform voor ondernemerschap op de  Hanzehogeschool 
 Groningen is een onafhankelijke stichting. De stichting motiveert en 
 stimuleert studenten die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap. 
 BusinessMatch organiseert workshops, gastlezingen, masterclasses en 
 pitchwedstrijden. Hun activiteiten zijn voor iedere student toegankelijk en  
zijn opleidingsgericht. WEST ondersteunt en adviseert BusinessMatch bij  
hun activiteiten.

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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Het accounantsrapport en het verslag van de kascommissie  
zijn te vinden bij de vergaderstukken van de Algemene 
 Ledenvergadering op bedrijvenverenigingwest.nl  
 
Op de volgende pagina’s vindt u de:
• Balans per 31 december 2020
• Staat van baten en lasten over 2020
• Fondsbestedingen 2020

WEST voor de ondernemerverenigingsverslag 2020
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FINANCIEEL 
JAARVERSLAG
2020



Activa
Vorderingen:  
Debiteuren   
Omzetbelasting  
Overige vorderingen  
    
Liquide middelen:  
ABN AMRO  betaalrekening  
ABN AMRO  spaarrekening  
    

Totaal Activa  

Passiva
Eigen vermogen: 
Kapitaal 
 
Reserveringen: 
Onderhoud Kranenburg t/m 2024 
Lustrum WEST 2025 
  
Kortlopende schulden: 
Crediteuren 
Projecten 
Overige schulden 
 

Totaal Passiva

31 december 2020 in €

2.783
1.161
390
4.334

25.566
100.081
125.647

129.981

53.815

40.825
1.500
42.325

2.138
1.703
30.000
33.841

129.981

31 december 2019 in €

0
29.455
553
30.008

30.443
55.080
85.523

115.531

57.191

0
0
0

28.003
6.351
23.896
58.250

115.441

De volledige jaarrekening en het verslag van de kascommissie is te vinden  
bij de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering op de website.

Projecten

Projecten diversen  
 
Project Servicepunt  
Detailhandel  
 
Project Groningen werkt slim 
  
Projectplan studie Hoendiep 
  
Project Business Match  
Groningen 2020-2023  
 
Project Onderzoek Lancering  
Solar Boat Race 2021 

Totaal  
 

31 december 2020 in €

0

751

-3.149

-5.900

2.000

8.000

1.702

31 december 2019 in €

32.451

0

-18.430

-7.670

0

0

6.351

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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Baten

Verenigingsbijdrage Ondernemingsfonds 
Verenigingsbijdrage Leden 
Overige opbrengsten 
Bijzondere baten 

Lasten

Verenigingskosten 
Activiteiten 
Website/communicatie/secretariaat 
Accountants- en administratiekosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 
Rente en bankkosten 
Lustrum vereniging

Resultaat

Vastgestelde begroting
2020 in €

110.000
25.000
3.000
2.000
140.000

110.000
15.000
2.000
5.200
1.500
4.600
150
1.500
139.950

50

De volledige jaarrekening en het verslag van de kascommissie is te vinden  
bij de  vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering op de website.

Realisatie
2020 in €

110.000
26.813
1.712
2.000
140.525

110.138
9.637
8.540
6.958
3.849
3.145
134
1.500
143.901

-3.376

Realisatie 
2019 in €

110.000
28.200
2.402
2.000
142.602

108.712
11.531
4.392
5.168
1.525
4.653
125
5.000
141.106

1.496

Vastgestelde begroting
2021 in €

110.000
30.000
2.000
2.000
144.000

110.000
17.500
2.000
5.200
1.500
5.000
150
0
141.350

2.650

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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Fondsprojecten WEST 2020 en reserveringen 2021
Beschikbare middelen per 31 december 2019
Bijdrage 2020 
Te besteden tot eind 2020
Beschikbaar 31 december 2020
Reseveringen
Beschikbaar 31 december 2020

Jaarlijks terugkerend
Verenigingskosten WEST
Digitale Agenda/online ondernemers
Ondersteuning Start up/ondernemerschap
Ondernemers Trefpunt (OTP)

Vereniging Parkmanagement Westpoort
Eurosonic Air
Beveiliging Bedrijven Omgeving Groningen BBOG

Campus Groningen

Groninger Ondernemers Courant
Groningen Toerisme Coöperatie

Groningen Congresstad

Gateway to Hospitality

€ 158.372
€ 621.166
€ 779.538
€ 135.552
€ 638.639
€ 774.191

Realisatie 2020
€ 110.000
-
€ 3.000
€ 25.000

€ 6.000
€ 13.600
€ 35.000

€ 63.150

€ 26.667
€ 15.000

€ 5.000

€ 34.000

Nieuw (voorstel)
€ 110.000
-
€ 3.000
€ 35.000

€ 6.000
€ 20.000
€ 37.500

€ 75.000

€ 30.000
€ 15.000
 
-
-

Reservering per 01/21
€ 110.000
€ 9.173
€ 10.000
€ 35.000

€ 6.000
€ 20.000
€ 37.500

€ 75.000

€ 30.000
€ 15.000

€ 5.000

-

Conform Beleidsplan 
-
Ondersteuning Young Business Awards en  BusinessMatch
Doorstart met OTP heeft nieuw management en businessplan. Voorlichting,  
stages en  projecten om instroom bij technisch onderwijs te vergroten.
Jaarlijkse toezegging aan parkmanagementorganisatie.
Bijdrage aan Eurosonic en contacten met businessclub.
Collectieve surveilance op bedrijventerreinen. In 2020 is aansluiting met digitale 
weerbaarheid gezocht.
Financiële bijdrage campusmanagement en in kind ondersteuning alsmede 
 eenmalige bijdrage aan dynamische campusmanquette.
Bijdrage aan communicatieplatform.
Stimulering vrijetijdseconomie om sector op de kaart te zetten en provinciale 
 projecten te ondersteunen en NPG gelden te ontsluiten.
Ondersteuning stedelijke stichting om Groningen als congresstad te promoten  
en door te ontwikkelen voor commerciële congressen.
Met Gateway to Hospitality wil Noorderpoort samen met de vrijetijdssector in 
 Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en laten groeien van 
de  vrijetijdseconomie in stad en ommeland.

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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Retail
Jaarprogramma winkelcentra

Groninger Ondernemers Agenda
Loyaliteitsprogramma  Groningen Bereikbaar 

Gebiedsontwikkeling
Entreemarkeringen
Kranenburg
Hoendiep
Corpus den Hoorn
Kwaliteitsverbetering Martini Trade Park

Ontwikkelplannen bedrijventerreinen

Thematisch
Duurzaamheidsagenda
Cyber security 
Bio Coöperatie 
Life Coöperatie

Noodfonds inzake Corona
Volksvermaken

Totaal

Realisatie 2020
€ 148.715

€ 24.461
 

€ 30.000
-
-
-
€ 28.146

-

€ 32.500
-
€ 5.000
€ 16.666

-
€ 25.000

€ 646.905

Nieuw (voorstel)
€ 150.000

€ 25.539

€ 11.600,00
€ 25.000
 -
 -
 -

€ 25.000

-
€ 10.000
-
-

€ 50.000
-
-

€ 638.639

Reservering per 01/21
€ 150.000

€ 50.000
€ 32.500

€ 50.000
€ 25.000
€ 100.525
€ 50.000
€ 117.156

€ 25.000

€ 56.050
€ 10.000
 -
€ 18.334

€ 50.000
-

Diverse events en promotionele plannen van besturen wijkwinkelcentra,  
begeleiding door Servicepunt Detailhandel en Woonboulevard.
Ondersteuning gebiedsontwikkeling wijkwinkelcentra.
€ 25.000 per jaar 2019, 2020, 2021 voor Gastvrij Groningen.

Bijdrage aan kunstwerk, entreemartkering Zernike Campus.
Onderzoek naar fase 2.
Uitvoering gebiedsvisie. 
-
Herinrichting binnenterreinen, aankleding entree parkeergarage,  
groenplan, deelfietsen inzet.

Deelname aan  Groningen Werkt Slim en bijdrage aan de Solar Boat Races.
Samenwerking met St. BBOG en Stichting Cyber Security Noord.
Biocirculaire proeftuin Groningen
Bijdrage aan Life Coöperatie aan activiteiten om chemieonderwijs te  
promoten en extra inzet op knelpunten in arbeidsmarkt.
-
Toezegging  om 350 jaar ontzet in 2022 te vieren, koppeling met economische 
component en uitwisseling met Leiden Alkmaar opzetten, hoewel activiteiten 
2020 op laag pitje stonden heeeft wel Ontzetrede plaatsgevonden waarbij de 
ICT-industrie in Groningen is uitgenodigd.

WEST voor de ondernemer WEST voor de ondernemer
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UITGANGSPUNTEN VOOR 
SAMENWERKING

WEST & VISIE OP BEDRIJVENTERREINEN
Bedrijventerreinen zijn meer dan werkplekken  
en schoon, heel & veilig
WEST pleit voor een dynamisch ontwerp voor de 
 bedrijventerreinen, inspelend op de veranderingen 
die de komende jaren op ondernemers afkomen 
en met een goede inpassing in de stad. Bedrijven 
 vestigen zich op representatieve plaatsen. Dus zet 
WEST in op goede verbindingen met de aanleg van 
de zuidelijke en westelijke ringweg, parkeerfacilitei-
ten en oplaadpalen voor elektrische auto’s en fiet-
sen. Ook het onderhoud en beheer van een groene 
omgeving telt mee: meer bomen en groene, kleur-
rijke aanplant dragen bij aan de klimaatadaptatie en 
een gezonde stedelijke ecologie waarin ondernemers, 
hun medewerkers en bezoekers plezieriger verblijven.

Na corona zal anders omgegaan worden met de 
inrichting van werkplekken en kantoorgebouwen. 
Thuiswerken zal waarschijnlijk blijven en kantoren 
en hun omgeving worden hoogwaardige verblijfs-, 
 vergader- en ontmoetomgevingen. 

Betere integratie in de wijk
De bedrijfsterreinen lagen ooit aan de randen van de 
stad. Inmiddels vormen deze locaties onderdeel van 
de bewoonde omgeving. Een betere integratie met 
de woonwijken is hiervan het gevolg. Op Kranenburg 
is intensief samengewerkt met de bewoners- 
organisatie. Ook op Martini Trade Park wordt 
 gewerkt aan de overgang met het Stadspark, 
 “werken in  Stadspark” klinkt aantrekkelijk. Er zijn 
groenverbeterplannen voor de Meubelboulevard 
Hoendiep en Corpus den Hoorn. 

Werken aan de toekomst van bedrijventerreinen, 
wijkwinkelcentra en de campus
De Gemeente Groningen heeft een forse woning-
bouwopgave en er zijn naast Meerstad grote ont-
wikkelingen te verwachten rondom de Suikerzijde en 
de Stadhavens. Daarnaast gaan de ontwikkelingen 
rondom Reitdiep en Corpus den Hoorn door. Naast 
aandacht voor het achterstallig onderhoud en beter 
benutten van bestaande terreinen wordt gesproken 
over de betere benutting, de branchering en de ont-
wikkeling van nieuwe terreinen. Vanuit West wordt 
aangedrongen op versnelling van goedkeurings- 
periodes, koppeling aan bestaande budgetten  
voor onderhoud en vernieuwing.

“GOEDE VERBINDINGEN  
IN GRIJS EN GROEN”
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REDUCTIE
CO2

ONDERHOUD

AFVALDUMPING

ONDERHOUD WEST & ONDERHOUD
Met de teams van Stadsbeheer en de wijkteams wordt 
regelmatig overleg gepleegd over de staat van onderhoud. 
Daarnaast rapporteren de beveiligers van Cruon - die 
 namens de BBOG de surveillance van  bedrijventerreinen 
uitvoeren - ook vernielingen en afvaldumping op de 
 locaties. Met de gemeente Groningen wordt jaarlijks een 
 zogenaamde borgschouw georganiseerd om te spreken 
over onderhoud en benutting van de bedrijventerreinen.
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VEI LIG

CYBER
WEERBAARHEID

WEST & VEILIGHEID
WEST zet ogen, oren en handen in voor het vergroten van 
de veiligheid. Dankzij deelname in de Bedrijfsbeveiliging 
Omgeving Groningen (BBOG) is er collectieve surveillance 
op de bedrijventerreinen. Sinds 2020 is er ook  aandacht 
voor de digitale veiligheid. In samenwerking met de 
 Stichting Cybersecurity Centrum Noord-Nederland wordt 
een programma ontwikkeld. In samenwerking met de 
 politie en ethische hackers wordt gekeken hoe digitale  
systemen beveiligd zijn (beveiligingscamera’s, wifi-verbin-
dingen, IoT-apparatuur). Ook is er voorlichting over cyber-
weerbaarheid tegen bijvoorbeeld phishing mails, ransom-
ware en de zogenaamde ceo-fraude.
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BEREIKBAAR
OPENBAAR    
          VERVOER

WEST & BEREIKBAARHEID
Bereikbaarheid voor klanten en medewerkers, toe- en 
 afvoer: de stad Groningen zit op het moment in een 
 grondige verbouwing van de ringwegen, spoorzone, 
 binnenstad en steeds meer grootschalige woningbouw.  
Dat de routes naar onze bedrijventerreinen en  winkelcentra 
optimaal zijn en worden, vraagt om regelmatig overleg en 
goede communicatie met de gemeente en uitvoerende 
partijen. Daarvoor bundelt WEST krachten met Groningen 
Bereikbaar en Groningen Gastvrij. Ook stimuleren we open-
baar vervoer, de fiets en andersoortig vervoer voor mede-
werkers en klanten. Want ook tijdens de verbouwing gaat 
de verkoop gewoon door!
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DUURZAAM
CIRCULAIRE

ECONOMIE

WEST & DUURZAAMHEID 
Niet alleen de energietransitie, maar ook de circulaire 
 economie en mobiliteitsuitdagingen dragen fors bij aan  
de uitdaging van het bouwen van een  toekomstbestendige 
Groningen. WEST werkt samen met de gemeente en 
 provincie in ‘Groningen werkt Slim’, het loket voor 
 ondernemers die hierover vragen hebben en advies willen. 
WEST is van mening dat door het stimuleren van samen-
werking met de aanwezige kennisinstituten, de gemeente 
en de bedrijven nog veel meer bereikt kan worden en 
 Groningen-West een innovatieve werkplaats kan zijn voor 
het toekomstbestendige Groningen.

Beginnend bij Campus Groningen wil WEST veel meer 
 inzetten op het uitdagen van overheid en markt als 
 oplossing voor de gezamenlijke uitdagingen. Een slim 
laadsysteem voor auto’s, inzet van leenauto’s, -fietsen en 
andersoortige vormen van vervoer, gebiedsgewijs kijken 
naar energie- en reststromen, stimuleren van samenwer-
kingen: WEST vraagt waardering voor de ondernemers die 
zelf verantwoordelijkheid nemen en hun steentje bijdra-
gen, en vraagt stringent toezicht op bedrijven die regels 
niet  naleven. Met de ondersteuning van de SolarBoatRace 
draagt WEST bij aan de bekendheid van solar en waterstof 
als energiedragers en het enthousiasmeren van jongeren 
om te gaan werken in de techniek.
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TECH
SAVVY

DIGI TAAL
WEST & DIGITALISERING
WEST ondersteunt acties die helpen om ondernemingen 
tech savvy te maken – acties waardoor ondernemers en 
medewerkers vaardigheden ontwikkelen om de digitale 
mogelijkheden in bedrijfsvoering, productie en marketing 
optimaal te benutten. Daarnaast stimuleert WEST via onder 
andere het Ondernemers Trefpunt (OTP), activiteiten om 
meer jonge mensen, in het bijzonder vrouwen, te trekken 
naar de noordelijke bèta-opleidingen en hen ook na hun 
opleiding te matchen met het noordelijke bedrijfsleven. 
Digitaliseringsinitiatieven zoals Samenwerking Noord,  
Noordelijke Online Ondernemers (NOO) en Young 
 Entrepreneurs & Startups (YES) draagt WEST een warm hart 
toe. WEST participeert in projecten zoals Digital Business 
Centre, Cybersecurity Noord-Nederland, de werkplaats 
Digitaal Vakmanschap bij het Noorderpoort College en 
AdoptIdea.



CULTUUR
GROTE

EVENEMENTEN
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WEST & CULTUUR
Omdat WEST gelooft dat de samenwerking tussen kunst, 
cultuur en bedrijven verstevigd kan worden, streeft zij 
ernaar om bij afspraken over ondersteuning van culturele 
evenementen ook afspraken te maken over contact- 
momenten tussen bestuurders, ondernemers en  mensen 
uit het onderwijs. WEST ondersteunt evenementen als 
 Eurosonic Noorderslag, grote events in het Forum en  
Groninger  Museum en de Koninklijke Vereeniging voor  
van Volksvermaken in Groningen.



CAMPUS
SAMEN

TAART BAKKEN
TOMORROW’S

CAPITAL
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WEST & CAMPUS
WEST is partner namens de bedrijven in Campus Groningen. 
Naast de economische groei van de campus borgt WEST 
tussen het investeringsgeweld (er wordt komende jaren meer 
dan € 600 miljoen geïnvesteerd in vastgoedprojecten) en de 
belangen van partners als UMCG, RUG en Hanzehogeschool.

Bij de invulling van de beide campussen (Zernike en UMCG) 
is samenwerken geen vanzelfsprekendheid. WEST pleit ook 
op de campussen voor een goede en representatieve invul-
ling van het openbaar gebied, verrassende samenwerkingen, 
zichtbaarheid van de bedrijven en de doorontwikkeling van 
Campus Groningen naar Research & Development labora- 
torium van Noord-Nederland voornamelijk op het gebied  
van Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.  
Een R&D laboratorium dat talent weet vast te houden en  
aan te trekken voor Noord-Nederland.
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ARMOEDE, EEN BEKEND THEMA
Armoede heeft vele gezichten:
• Klanten (omgaan met winkeldiefstal, omgaan met betalingsregeling)
• Medewerkers (loonbeslag, aanbieden hulp en coaching, omgaan met  

vooruitbetaling loon etc.)
• Ondernemers ( bespreekbaar maken, aanbieden samenwerkingen,  

bedrijfsvergelijking, programma Stadsoogst, bedrijfssanering)

Om armoede bespreekbaar te maken is er op meerdere ledenbijeenkomsten 
aandacht voor het onderwerp geweest. WEST ondersteunt het programma 
Stadsoogst. Ook is bij meerdere bijeenkomsten gepleit om de hulpverlening 
voor mensen met armoede meer toegankelijk te maken en te kijken naar 
 andere benaderingen dan het klassieke loket. Gesuggereerd zijn loketten 
in de grotere wijkwinkelcentra en het aanbieden van hulp bijvoorbeeld via 
 apothekers. Graag werkt WEST samen om te kijken welke bijdrage WEST kan 
leveren om ondernemers met armoede steun te geven, en welke bijdrages  
van ondernemers gevraagd kunnen worden bij de oplossing van het probleem.



Dit verenigingsverslag is samengesteld  
met ondersteuning van:
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