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Inleiding
De IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken in het economisch domein
aan het versterken van de onderlinge samenhang door gezamenlijke sturing, duidelijkheid in
(economisch) beleid en het aanbrengen van focus. Voor de uitvoering hiervan is in 2016 het
programma Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) tot stand gekomen, dat voortkwam
uit het Regionaal Economisch Bureau.
Daarvoor hebben de EZ-wethouders van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (samenwerkingsconvenant) afgesloten.
In oktober 2016 is er een ESIJ-programmamanager aangesteld. Tegelijkertijd is het gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2013’ herijkt.
In het herijkte meerjaren economisch gebieds-programma ‘Made in IJmond 2017’, dat met
input van het regionale bedrijfsleven tot stand is gekomen, ligt de focus ligt op Maakindustrie
en Havens. Daarnaast wordt de scope verbreed naar Tech. Vandaaruit kunnen zogenaamde
‘cross-overs’ plaatsvinden naar onder andere sectoren als de tuinbouw en de zorg.
Onderliggende programmalijnen zijn daarbij Innovatie & Ondernemerschap en Arbeidsmarkt
& Onderwijs. Uiteraard wordt er vanuit het ESIJ veel aandacht besteed aan goede en
gerichte communicatie zowel binnen de gemeenten als met externe partners.
De inzet vanuit het ESIJ als ook het nieuwe gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’
sluiten nauw aan op de regionale (economische) ambities en doelstellingen zoals deze zijn
verwoord in de Strategische IJmond Agenda.
Missie ESIJ
ESIJ stimuleert vanuit het economisch gebiedsprogramma initiatieven die gericht zijn op de
in de regio sterk aanwezige sectoren dan wel sectoren met groeipotentie (of soorten
bedrijvigheid i.p.v. sectoren). ESIJ investeert in stuwende sectoren of soorten bedrijvigheid,
zodanig dat de regio IJmond zich er ook mee kan profileren en daar waar de respons vanuit
het bedrijfsleven het grootst is.
De concrete bijdrage die het programma ESIJ op lange termijn zal leveren is:
Economische structuurverbetering van de regio IJmond door goede samenwerking tussen de
drie gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijs en evt. andere overheden.
Daarnaast zijn er beoogde effecten op kortere termijn.
Doelen en resultaten
Net als in de afgelopen jaren ligt de focus van de inzet van de Economische Samenwerking
IJmond op de Maakindustrie en Techport.
Om continuïteit te waarborgen worden ‘dragers’ van de regionale economie met financiële
middelen en capaciteit ondersteund. Ook ten aanzien van de regionale detailhandelsvisie,
die in 2016 in samenspraak met het bedrijfsleven/detailhandelsbedrijven tot stand is
gekomen, zal continue inzet worden gepleegd.
Uitgangspunt is dat het ESIJ-programma projecten bij voorkeur tijdelijk ondersteunt. Een
project moet in beginsel op voldoende maatschappelijk en/of economisch draagvlak kunnen
rekenen en op termijn op eigen kracht kunnen voortbestaan. Echter voor het opstarten van
projecten met een onrendabele top of een negatieve businesscase kan er voor de ESIJ/
overheid mogelijk een rol zijn weggelegd.
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Projecten 20171
De volgende projecten evenementen worden door ESIJ ondersteund of (mede)georganiseerd.
1. Techport
2. ZZP-event
3. Monitoring Detailhandel
4. Versterken samenwerking bedrijfsleven (zoals bijdrage Haringparty)
5. Verkennen welke mogelijkheden er zijn om circulaire economie te versterken.
1. Projecten in het kader van Techport
De projecten van Techport vallen zowel in de programmalijnen Innovatie & Ondernemerschap
en Arbeidsmarkt & Onderwijs. Daarnaast is hier een duidelijke koppeling met de focussector
Maakindustrie en Tech.
PET IJmond
Een bijdrage leveren aan de organisatie van het regionaal inspiratie-event, dat in oktober
2017 voor de 11e keer in de IJmond wordt georganiseerd. Ruim 1750 basisschoolleerlingen
uit de IJmond komen in aanraking met techniek en krijgen – samen met hun docenten - een
positieve associatie met techniek en technische beroepen. Het event bestaat uit diverse –
door bedrijven georganiseerde - demonstraties en workshops.
Beoogd resultaat: 55 basisscholen uit de IJmond (groep 7 en 8) nemen deel aan PET IJmond
Hackatons Techport Industries
Een bijdrage leveren aan de activiteiten van Techport Industries door financiering te leveren
voor de organisatie van Hackatons op basis van vraagstukken uit het netwerk van Techport
Industries. In de Hackatons zullen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen zich tijdens een
middagdurend programma buigen over een innovatief en reëel technologisch vraagstuk van
een bedrijf uit het netwerk van Techport Industries.
Techport Industries is een regionaal innovatienetwerk van bedrijven en kennisinstellingen uit
de topsectoren HTSM en Energie, die op basis van (collectieve) deling van kennis en
uitdagingen innovaties doorvoeren in de eigen bedrijfsvoering. Techport organiseert
bijeenkomsten en excursies voor Techport Industries, waaronder Hackatons, legt verbindingen
tussen bedrijven onderling en bedrijven en kennisinstellingen
Beoogd resultaat: 3 succesvolle Hackatons met minimaal 25 deelnemers
Kennisvoucherregeling Techport
Continuering van de Kennisvoucherregeling Techport, die is gestart in het najaar van 2015
met een financiële bijdrage van de IJmondgemeenten.
Beoogd resultaat: uitgeven van nieuwe kennisvouchers, die voldoen aan de richtlijnen.
Netwerkevent Tata Steel Chess Tournament
Voortzetting van organisatie van het jaarlijks terugkerend netwerk event van Techport, dat
samenvalt met een externe schaakdag van het Tata Steel Chess Tournament. In 2017 is het
bezoek aan het schaaktoernooi gecombineerd met een excursie aan de incubator YES Delft.
Techport organiseert deze excursie voor stakeholders van Techport. Voor 2018 moet nog
een programma invulling worden gemaakt.
Beoogd resultaat: minimaal 45 deelnemers (relevante stakeholders) aan het netwerk event
Techport.
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Het jaarplan 2017 is laat tot stand gekomen. Dit heeft te maken met het feit dat ‘Made in IJmond’
2017 in september 2017 is vastgesteld. Er is bewust gekozen om geen gemengd jaarplan 2017-2018
op te stellen omdat het nog te vroeg is om alle projecten voor 2018 volledig en helder te definiëren.
Met aparte jaarplannen voor 2017 en 2018 behouden we de maximale flexibiliteit om samen met
bedrijfsleven projecten op te starten in 2018.
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Projectleider Werken en Innoveren
De ESIJ ondersteuning betreft een financiële bijdrage voor de inzet van de projectleider
Werken en Innoveren voor twee dagen per week. Het takenpakket van de projectleider staat
vermeld in het Techport Activiteitenplan 2017.
Beoogd resultaat: 7 succesvolle projecten binnen de actielijnen werken en innoveren
Beroepskeuze voorlichting Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP)
Profilering van technische- en havengerelateerde beroepen door in het SHIP voorlichtingsprogramma’s uit te voeren voor basis- en voortgezet onderwijs. De profilering en voorlichting
richt zich op de beroepen van de toekomst. In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van VRinstrumentaria.
Young Professional Progam
Het begeleiden van VMBO en MBO leerlingen naar een gegarandeerde opleidingsplek en
baan door een betrokken bedrijf uit het netwerk van Techport Industries. Techport koppelt
een keurmerk aan het begeleidingstraject.
Smart Maintenance Offshore Wind
Een collectief innovatieproject op het gebied van slim onderhoud van offshore windturbines
en hiermee invulling geven aan een tweede ‘use case’ voor het Field Lab JIT Maintenance
Techport.
Kernnetwerk Techport Industries
Het oprichten van een koplopersnetwerk Techport Industries (‘vrienden van Techport’) die,
op basis van samenwerkingsovereenkomsten met Techport, collectief (mede) inhoud geven
aan het Techport Centre, collectief kennis opbouwen, dienen als klankbord voor activiteiten
van Techport en innovatieprojecten starten.

2. ZZP-event
Het aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) groeit nog steeds en zij zijn vaak op
zoek naar de juiste informatie. ZZP-ers zijn belangrijk voor de Nederlandse en regionale
economie en hebben vaak een sterke regionale binding. Zo ook de ondernemers in de regio
IJmond.
Als groep zijn ze echter niet tot slecht georganiseerd. ZZP-ers hebben te maken met
veranderende wet- en regelgeving en moeten daarvan op de hoogte blijven. Daarnaast blijkt
uit informatie van de Kamer van Koophandel (KvK) dat ZZP-ers als ondernemer behoefte
hebben aan ondersteuning op de volgende 4 thema’s.
 Klanten vinden en vasthouden (netwerken, acquisitie, offertes maken, etc.)
 Samenwerken (gezamenlijk aanbod bieden met complementaire partners,
ketensamenwerking)
 Netwerken (online/offline)
 Wet & regelgeving, (fiscale regels, Opvolger VAR-verklaring = Wet DBA,
rechtszekerheid.)
Tevens blijkt dat veel ZZP-ers onvoldoende weten waar ze aan moeten voldoen als ze voor
een gemeente komen werken.
Ter ondersteuning van de ZZP-ers organiseert de ESIJ samen met de gemeenten Zaanstad,
Purmerend en de Kamer van Koophandel een ééndaags ZZP-event waar ZZP-ers
bovenstaande informatie en ondersteuning wordt verstrekt.
Voor het organiseren van dit (informatief) event ligt er een directe facilitaire rol vanuit de
overheid. Vanuit de ESIJ biedt het een duidelijke bijdrage aan de beide programmalijnen
Innovatie& Ondernemerschap en Arbeidsmarkt & Onderwijs.
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3. Circulaire Economie
De IJmondiale economische sectoren Maakindustrie en Haven, kennen een groot gebruik van
grondstoffen en energie. De ESIJ wil in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoeken
waar kansen en blokkades liggen voor circulaire economie.
4. Monitoring Detailhandel
Hoewel detailhandel geen directe ESIJ-focussector is, ligt er wel degelijk een economisch
belang, bijvoorbeeld bezien vanuit het behoud van koopkracht voor de eigen regio.
De betrokkenheid vanuit het programma ESIJ bij de detailhandel wordt gecontinueerd op
grond van de afspraken uit de in 2016 opgestelde Regionale Detailhandelsvisie. Door middel
van monitoring wordt bijgehouden of bijv. de opgaven voor een reductie van het aantal m2
detailhandel worden gerealiseerd.
5. Versterken samenwerking bedrijfsleven
Vanuit de visie dat de economie versterkt wordt als er regelmatig samenwerking plaatsvindt
met/tussen het bedrijfsleven ondersteunt de ESIJ regionale bijeenkomsten en evenementen
georganiseerd door het bedrijfsleven die aansluiten bij het herijkte gebiedsprogramma.
Immers de economische ambities en plannen van de IJmondgemeenten zijn in samenspraak
met het bedrijfsleven geformuleerd in dit gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.
Begroting 2017
Het totale ESIJ-budget voor 2017 bedraagt € 265.000 en is opgebouwd uit bijdragen van de
gemeenten Beverwijk € 70.000, Heemskerk € 70.000 en Velsen € 125.000 en komen voort
uit de financiële afspraken die in het verleden zijn gemaakt in het kader van IJmond
Veelzijdig.
Vooralsnog zijn in 2017 de volgende uitgaven begroot.

Regionaal budget 2017
- inkomsten

Totaal
€ 265.000

Projecten
Programmamanager
Herijking Gebiedsprogramma 'Made in
IJmond'
Bijdrage Techniekcampus - Techport
(lumpsum)
Monitoring Regionale
detailhandelsvisie
IJmond
Versterking
bedrijfsleven oa
Haringparty
ZZP-Event

Begroot
€ 50.400
€ 24.000

ESIJ focus-sectoren
Organisatie
Organisatie

€ 133.750

Maakindustrie

€

7.100

Detailhandel

€

4.500

Versterking samenwerking
bedrijfsleven

€

15.000

Versterking samenwerking
bedrijfsleven

Circulaire economie
Communicatie
Totaal begroot

PM
PM
€ 234.750
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Planning
Project
Herijking Gebiedsprogramma 'Made in IJmond'
Bijdrage Techniek-campus Techport (lumpsum)
Monitoring Regionale
detailhandelsvisie IJmond
Versterking bedrijfsleven oa
Haringparty
ZZP-Event
Versterken circulaire
economie

Wanneer
2 en 3 kwartaal 2017
2017 doorlopend
3e kwartaal 2017
2 kwartaal 2017
4e kwartaal 2017
Start 4e kwartaal 2017 en
doorlopend in 2018.
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