
NIEUWJAARSRECEPTIE OV IJMOND 

 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van OV IJmond.  

Geweldig om te zien dat u zo massaal naar Beverwijk bent gekomen! 

Misschien komt dat wel door de plek, want vorig jaar was het ook al zo druk. Brafoer bevindt 

zich letterlijk in het hart van de IJmond en dat bevalt blijkbaar goed! 

 

Graag ook een extra welkom aan enkele nieuwe leden hier voor het eerst aanwezig : 

Vink Information Security, Dimitry Vink ; Werckpost, Hendrik Loosman en  Marten Jan Post 

en ook SNS Bank,Bram en Chantal  Tol 

 

Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij het ondernemersjaar afgelopen zondag begonnen met het 

nieuwjaarsgaladiner. Het was weer een fantastisch feest waarop vooruit werd gekeken op 

de zaken die ons in 2019 te wachten staan.  

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren gebeurde dat niet met toespraken, maar met filmpjes 

die de afgelopen periode in Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn opgenomen.  

Wij hebben ondernemers en bestuurders voor het eerst de kans gegeven zich in hun eigen 

omgeving uit te spreken over actuele zaken. Het resultaat is een serie informatieve en 

inspirerende filmpjes die u  kunt bekijken op het Youtube-kanaal van OV IJmond; ze worden 

de komende weken gedeeld op onze social media kanalen. 

 

Wij zijn erg benieuwd wat u van deze nieuwe aanpak vindt. Reacties zijn uiteraard van harte 

welkom! 

… 

Dames en heren, ik wil op deze plek graag nogmaals de aandacht vestigen op het belang van 

samenwerken. Er komt veel op ons af. Denk aan de Brexit, het klimaatakkoord en de 

energietransitie, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven wordt het steeds 

belangrijker om elkaar op te zoeken. Omdat sommige vraagstukken simpelweg te 

omvangrijk zijn om alleen op te lossen.  

 

OV IJmond is een vereniging met meer dan 500 leden en dat biedt enorme kansen om te 

verbinden. Wij doen dat al met onze clusters, maar uiteraard zien wij het ook graag als 

individuele leden elkaar opzoeken en gezamenlijk de schouders onder een uitdaging zetten. 

Terwijl u elkaar opzoekt, is het bestuur bezig om het netwerk in omliggende regio’s verder te 

versterken. Wij werken samen met belangenorganisaties en overheden in  Noord-Holland 

boven Amsterdam en in het bijzonder in de Metropoolregio Amsterdam. 

Het is voor ons van groot belang om een sterke positie in te nemen binnen de 

metropoolregio. Er gaat veel overheidsgeld naar Amsterdam en wij moeten zorgen dat wij 

daar ons deel van krijgen. We hebben daar recht op, want de IJmond is een grote speler op 

het gebied van maakindustrie, energie, innovatie en duurzaamheid.  

 

Op tal van plekken in de regio wordt samengewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een 

toekomst met minder Co2-uitstoot. Denk aan Tata Steel met zijn waterstoffabriek, de 



windmolenparken op zee en groen personenvervoer over water, wat dit jaar hopelijk gaat 

leiden tot een nieuwe bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam. 

Ook de inspanningen van GreenBiz met de oprichting van GreenBiz Energy als lokaal 

energyplatform met stevige kostenverlaging voor de deelnemende bedrijven wil ik hier 

noemen. Spreek Jan Boudesteijn daar maar op aan. 

 

De bereikbaarheid van de IJmond blijft ook in 2019 hoog op onze agenda staan, want op dit 

vlak liggen nog steeds een groot aantal uitdagingen die we met elkaar moeten zien op te 

lossen. Ook hier is sprake van een intensieve samenwerking tussen overheid en het 

bedrijfsleven. Het is mijn stellige overtuiging dat je je doel alleen bereikt als je de dialoog 

aangaat. 

 

Dan nog even kort over onze vereniging. De bottom-up-structuur die de clusters en 

clusterhoofden meer autonomie geven, krijgt steeds meer vorm. De clusters zijn in het 

afgelopen jaar verdeeld over de zes bestuursleden, waardoor iedereen een duidelijk 

aanspreekpunt heeft. Deze vernieuwde opzet resulteert in een toekomstbestendige 

vereniging waarin elk type ondernemer, ik heb het al eerder gezegd, zich thuis voelt.  

 

Dit jaar zullen wij u middels een ledenenquête opnieuw om uw mening vragen. Wij deden 

dat eerder in 2017 en dat heeft geleid tot nieuwe inzichten aan de bestuurstafel. Uw input is 

dus heel belangrijk en wordt serieus genomen. Het is uw vereniging en u bepaalt onze koers! 

 

Ik wil graag afsluiten door u te wijzen op onze nieuwsbrieven, website, pagina’s in de 

IJmondiaan en onze social media kanalen. Hier houden wij u op de hoogte van wat er binnen 

onze vereniging speelt. Op deze manier blijft u dus goed geïnformeerd! 

Ook wil ik nog graag even aandacht vragen voor ons verenigingslid Chris van der Zwan die 

meedoet voor de verkiezing van IJmonder van het jaar.U kunt nog tot vandaag  iddernacht 

op hem stemmen. 

 

Ik hoop dat u allemaal een drankje bij de hand heeft, want dit is het moment dat ik graag 

een toost wil uitbrengen op 2019. Dat het maar een succesvol ondernemersjaar mag 

worden! 

Proost! 

 

Tekst uitgesproken door Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond, op woensdag 9 

januari 2019 in Brafoer, Beverwijk. 


