Ondernemersmanagement als instrument voor de economische
samenwerking tussen gemeente Zandvoort en Zandvoortse
ondernemers
Eerder heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Economische en Toeristische Visie vastgesteld
waar een economische actie-agenda onderdeel van is. In 2021 willen gemeente Zandvoort en
Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) samen de schouders zetten onder de uitvoering van een
economisch werkplan, bestaande uit een deel van de gemeentelijke economische actie-agenda en
de wensen vanuit het OBZ. Daarvoor stellen wij een ondernemersmanager aan, die helpt om de
ambities waar te maken. De ondernemersmanager draagt op inspirerende en doortastende wijze
zorg voor de uitvoering van het economisch werkplan 2021. De ondernemersmanager is de
verbindende schakel tussen de partijen en daarmee aanjager van de publiek-private samenwerking
ten behoeve van ondernemend Zandvoort. De ondernemersmanager wordt aangestuurd door de
onafhankelijk voorzitter van het OBZ, legt in het verlengde daarvan verantwoording af aan (een
vertegenwoordiger van) de wethouder Economie en de onafhankelijk voorzitter van OBZ en
koppelt terug en heeft afstemming met de OBZ-leden via het OBZ-overleg. De start van de
samenwerking is nog onder voorbehoud van besluitvorming die in december – januari verwacht
wordt.
Wat doet een ondernemersmanager?
De gezamenlijke ambitie is een sterk jaarrond vestigings- en investeringsklimaat te realiseren,
waarbij gemeente en OBZ ieder een eigen focus heeft. De ondernemersmanager werkt in opdracht
van OBZ en gemeente Zandvoort aan de uitvoering van het economisch werkplan 2021. Voor 2021 is
het primaire beoogde resultaat om de samenwerking te versterken en te professionaliseren, meer
economische partijen te betrekken bij de samenwerking, bij te dragen aan het herstel van de lokale
economie, verbeteringen omtrent ruimtelijke ordening door te voeren en gebruik van de zakelijke
markt te stimuleren. Zo werkt de ondernemersmanager bijvoorbeeld aan de uitvoering van het
Actieplan Zandvoort centrum, een verbetering van de communicatie tussen gemeente en
ondernemers, een versterking van de relatie met en betrokkenheid van de diverse economische
partijen, monitoring van projecten en visietrajecten en draagt de ondernemersmanager bij aan de
mogelijkheden van Zandvoort als werklocatie. Vanuit de ondernemersmanager ligt de focus op het
versterken van de samenwerking en het verhogen van de betrokkenheid van alle partijen zodat het
economisch werkplan uitgevoerd wordt. Dit doet de ondernemersmanager voor alle branches van
bedrijven of investeerders, dus niet alleen voor de toeristische sector. De komst van een
ondernemersmanager betekent niet dat deze persoon alle acties zelf gaat uitvoeren. Dit gebeurt
altijd met de inzet, kennis en het netwerk van gemeente en OBZ.
Een ondernemersmanager in Zandvoort is iemand die:
- In staat is om op strategisch en tactisch niveau uitvoering te geven aan een economisch
werkplan (minimaal 5 jaar werkervaring);
- Een natuurlijke en neutrale verbinder is en aandacht heeft voor de individuele belangen van
de diverse stakeholders, maar het gezamenlijke belang niet uit het oog verliest;
- Communicatief sterk is, zowel de ambtelijke en bestuurlijke taal als de taal van de
ondernemers spreekt en de communicatiestromen in goede banen weet te leiden;
- Kennis en een netwerk heeft in de MRA en is in staat om interessante partijen vanuit de MRA
naar Zandvoort te loodsen;
- Binding heeft met de regio Kennemerland – Amsterdam;
- Commercieel ingestoken en overtuigend is;
- Aanjaagt, enthousiasmeert, inspireert en daadkracht toont;
- Rechtstreeks in contact staat met ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeente.

Financiering
De ondernemersmanager wordt publiek en privaat gefinancierd en gemeente en OBZ willen een
totaal budget van maximaal € 80.000,- beschikbaar stellen. Een gelijkwaardige financiële investering
is gelet op de gevolgen van de coronacrisis een onrealistisch scenario. Het Innovatiefonds Zandvoort
heeft voor 2021 een bijdrage van € 20.000,- toegezegd voor de private financiering. Dit betekent dat
iedere ondernemer in Zandvoort via het Innovatiefonds ongeveer € 40,- bijdraagt aan de inzet van de
ondernemersmanager. Gemeente Zandvoort draagt € 60.000,- bij aan de financiering in 2021 (onder
voorbehoud van besluitvorming).
Intentie voor langdurige samenwerking in convenant 2022 - 2025
OBZ en gemeente hebben de intentie om een langdurige en professionele publiek-privaat
samenwerking aan te gaan. Dit doen ze vanaf 2022 in de vorm van een convenant. Het convenant is
een set afspraken waarvoor het economisch werkplan 2021 de basis gaat bieden. In het convenant
worden de doelen beschreven waar naartoe gewerkt moet worden. Het convenant wordt in 2021
opgesteld.
Aanstelling
Op verzoek van OBZ en gemeente Zandvoort gaat Janneke den Ouden, de kwartiermaker van 2020,
per 1 februari 2021 de positie van ondernemersmanager voor 11 maanden vervullen. De
kwartiermaker heeft in een korte periode veel vertrouwen gekregen van de
ondernemersverenigingen en de gemeente. De ondernemersmanager werkt afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent corona, deels in gemeentehuis Zandvoort, deels zelf in te voorzien. Voor de
invulling van deze positie vanaf 2022 zal een openbare selectieprocedure gehanteerd worden.
Besluitvorming publiek-private samenwerking
De start van de publiek-private samenwerking is onder voorbehoud van besluitvorming. Formele
besluitvorming over de publiek-private samenwerking wordt in december en januari verwacht zodat
per 1 februari 2021 direct gestart kan worden.

