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Introductie

“Na zo’n jaar,
waarin veel onzeker was
en alles anders ging,
komt ondernemerschap
bovendrijven.”
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Introductie: Voor de actualiteit van morgen
In het afgelopen jaar drong de actualiteit zich op
een ondubbelzinnige manier aan ons op. De corona
crisis liet bij sommige ondernemers diepe sporen
na, waar anderen zich goed staande hielden of zelfs
een prima jaar draaiden. In de ongekende chaos van
lockdowns en thuiswerken, van NOW-regelingen en
vaccinatieprogramma’s, probeerde de VOA het hoofd
koel te houden. Belangenbehartiging en informatie
voorziening werden belangrijke speerpunten
waarmee we onze leden bedienden, zeker toen
netwerken en kennisdeling bemoeilijkt werden door
de fysieke afstand.
Wat het ons leerde, is dat je als ondernemer nóg
zo gericht kunt zijn op de toekomst, maar dat

de waan van de dag je soms toch afleidt of zelfs
begrenst. Daarin ligt ook de titel van dit beleidsplan
besloten: ‘Voor de actualiteit van morgen’. Het geeft
inzicht in de ambities van de VOA en zet onze stip
aan de horizon. Tegelijkertijd willen we er ook vandaag
zijn voor onze leden, met alle vragen, ideeën en
zorgen die nu bij hen opspelen. Die tweeledige focus
op vandaag en morgen vraagt van de VOA dat zij
signalen – zowel van haar leden als van de samen
leving – snel oppakt, en dat zij tegelijkertijd haar
doelen voor ogen houdt. Dat kunnen we uiteraard
nooit alleen, dus we hopen dat dit beleidsplan je
inspireert om jouw eigen rol te pakken en om zo een
bijdrage te leveren aan een gezond ondernemings
klimaat in de gemeente Alphen aan den Rijn.
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Dit zijn we

“Met bijna 70 jaar en 700 leden
op de teller, zijn we uitgegroeid
tot een van de grootste lokale
ondernemingsverenigingen van
Nederland.”
2a Organisatie

2b Onze missie
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Organisatie: Niet in beton gegoten
De Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn
is in haar bijna 70-jarig bestaan met circa 700 leden
uitgegroeid tot een van de grootste lokale onder
nemingsverenigingen in Nederland. De omvang of
groei van de vereniging is uiteraard geen doel op
zich. Wél geloven wij in samenwerking, simpelweg
omdat je samen sterker staat dan alleen.
Binnen de vereniging werken we hoofdzakelijk met
vrijwilligers. Inmiddels besteden circa 70 ondernemers
tijd en energie aan de VOA. Zij zetten zich in voor
bestuur, commissies en werkgroepen. We onder
scheiden commissies die zich richten op belangen
behartiging, op ledenactiviteiten, en commissies met
een faciliterende rol. De VOA-commissies verdelen
zich over werkgroepen, die in nauw contact staan

met de diverse doelgroepen. Deze werkgroepen
organiseren specifieke events en bevorderen het
onderlinge contact tussen leden, verbonden
rondom bepaalde thema’s of sectoren. Bij het
bereiken van onze doelstellingen werken we met
een jaarprogramma en bijbehorende begroting.
Het organogram op onze website
voaonline.nl/over-ons maakt duidelijk hoe de
VOA op dit moment (2021) is georganiseerd. Deze
structuur is echter niet in beton gegoten.
De VOA past zich aan, ook in haar organisatie
structuur, aan de doelstellingen en prioriteiten die
voorrang verdienen.
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Onze missie: De sterkste en duurzaamste economie van de Randstad
De VOA staat voor betrokkenheid en professionaliteit.
Haar eerste doel is vooral om ondernemers met
elkaar te verbinden, zodat zij van elkaars kennis,
ervaring en netwerk kunnen profiteren. De achter
liggende doelstelling is om het economisch klimaat
in het werkgebied blijvend van positieve impulsen
te voorzien, om zo de uitgangspositie voor onze leden
structureel te verstevigen. De VOA vervult daarin
een verbindende rol tussen ondernemer, overheid,
onderwijs en andere stakeholders. Die sleutelrol
zie je ook terug in de missie die wij in samenspraak
met bestuur en leden hebben geformuleerd:
Verbinden en inspireren om samen de sterkste en
duurzaamste economie van de Randstad te realiseren.

Met deze missie sluiten wij aan op de Economische
Agenda van de gemeente die dit jaar opnieuw wordt
vastgesteld. Als onderlegger voor deze visie heeft
de Economic Development Board Alphen (EDBA)
een economisch onderzoek laten uitvoeren naar
kansen en uitdagingen voor de gemeentelijke
economie. Dit heeft geleid tot het adviesrapport:
‘Alphen aan den Rijn, van grijze middenmoot naar
groene voorbeeldstad’ van maart 2021. In deze
context legt de VOA samen met de betrokken
stakeholders een stevig fundament voor een
bloeiend en stimulerend ondernemersklimaat.
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Dit doen we
voor jou
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“Wie zijn
krachten bundelt,
weet meer,
komt verder
en groeit harder.”

Met haar verbindende rol brengt de VOA mensen, partijen en initiatieven
samen, en maakt zij zich hard voor het belang van ondernemer en samenleving.
Haar activiteiten berusten op drie belangrijke pijlers:

3a

Belangenbehartiging

3b Netwerken 3c

Kennisdeling
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Belangenbehartiging: De stem van de ondernemer laten horen
De VOA vertegenwoordigt de stem van de ondernemer, waar, hoe en wanneer
die ook gehoord moet worden. Dat betekent dat we veelvuldig aanschuiven
bij diverse overlegvormen, om met overtuigingskracht en doorzettings
vermogen onze missie uit te dragen en te realiseren. Zo zijn we gespreks
partner voor onder andere Gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie
Zuid-Holland, het Rijnstreek KoepelBeraad, EDBA, Alphen Marketing,
Stichting Centrummanagement, Kamer van Koophandel, Omgevingsdienst
Midden Holland, VNO/NCW, Bedrijfsleven Rijnland, ZZP Nederland,
MKB Nederland, Platform Recreatie en Toerisme, Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Alphen aan den Rijn, collega-ondernemingsverenigingen
in de regio, Scholen en Opleidingscentra.
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Netwerken: Eindelijk kan het weer
De netwerkfunctie van de VOA was lastig te vervullen in het coronajaar, en
dat gemis maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk het voor onze leden
is om elkaar te kennen en te ontmoeten. Online kunnen we veel opvangen,
maar we zijn blij dat we weer kunnen uitzien naar onze jaarlijks terug
kerende evenementen, zoals de jaarvergadering, de nieuwjaarsbijeenkomst
met de VOA-awards, de Week van het Werk en de VOA BBQ. Daarnaast
organiseren we regelmatig netwerkborrels, lezingen met inspirerende
sprekers, workshops (Take a Break-sessies) en specifieke kennissessies.
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Kennisdeling: Voor en door onze leden
In alle geledingen van de VOA leeft de behoefte aan het uitwisselen van
ervaringen en het delen van kennis. Met de groei van de vereniging is
echter ook gebleken dat verschillende leden verschillende behoeften
kunnen hebben. Om die reden hebben we de laatste jaren gewerkt aan een
duidelijke profilering van de diverse doelgroepen binnen onze vereniging.
Ons netwerk- en kennisdelingsprogramma is daar vervolgens op toegesneden,
met een duidelijke inbreng van onze leden en gebruikmakend van de
expertise die bij hen aanwezig is. Kennisdeling is daardoor meer in het teken
van ‘voor & door’ komen te staan, met specifieke activiteiten voor Starters,
Eenmanszaken/ZZP, MKB, Horeca & Retail, VOA XL en VOA Jong.
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Dit zien we
om ons heen…

“Een bloeiend
ondernemingsklimaat
haakt aan op wat er speelt
in de samenleving.”
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Dit zien we
om ons heen…
Ondernemers maken deel uit van de samenleving die hen
omringt en tevens van de nationale en zelfs mondiale economie.
In die context opereren zij en proberen zij met hun bedrijf een
antwoord te geven op de vragen die er spelen. Als VOA houden wij
ook voeling met al die ontwikkelingen. Welke actuele thema’s zijn
van invloed op ons beleid?

4a Groeiende aandacht voor duurzaamheid
4b Samenwerking loont
4c

Wie zich onderscheidt, leidt
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4a
Groeiende
aandacht voor
duurzaamheid
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Vergeleken met 2015, het jaar waarin het vorige VOA-beleidsplan tot
stand kwam, is de aandacht voor duurzaamheid fors toegenomen,
voortvloeiend uit het Klimaatverdrag van Parijs.
Dit thema komt ook nadrukkelijk terug in de economische visie die
VNO/NCW en MKB Nederland hebben opgesteld: Agenda NL 2030.
De overheid probeert met de Green Deal Aanpak knelpunten weg te
nemen bij duurzame plannen. In het kader van deze Green Deal hebben
42 VOA XL leden zich vervolgens aangesloten bij de Dutch Sustainable
Growth Coalition.
Deze focus op duurzaamheid – zowel onder onze leden als landelijk
en wereldwijd - brengt zowel verplichtingen als kansen met zich mee.
In het VOA beleidsplan worden deze gewogen en vertaald naar een
meer concrete invulling.
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4b
Samenwerking
loont
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De toegenomen complexiteit van de economische en
maatschappelijke opgaven vergt samenwerking; niet alleen tussen
ondernemers onderling, maar ook tussen het bedrijfsleven,
overheid en onderwijs. Deze zogeheten ‘triple helix’ samenwerking
vergt een bewuste inspanning en een continue doorontwikkeling,
zodat ieders kennis en kunde op een slimme manier nog veel beter
benut wordt voor de realisatie van de economische doelstelling.
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Wie zich
onderscheidt,
leidt
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In Alphen aan den Rijn is al veel gezegd en geschreven over de
identiteit van deze stad en over haar profilering in de regio.
De coronacrisis heeft de veerkracht van onze lokale economie
aangetoond, maar zeker ook het belang van een onderscheidende
positionering nogmaals benadrukt. Onze gemeente heeft een goede
uitgangspositie om een duurzame, innovatieve koers in te slaan,
mede vanwege de sterke logistieke sector en de nabijheid van
Greenport. Dit is een uitgelezen moment om de piketpalen
te slaan voor de toekomst en om uit te groeien tot een groene,
vooruitstrevende economie. Het is vooral een kwestie van durven
kiezen en durven doen.
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… dus DIT
zijn onze doelen
in 2025…
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“In samenwerking met
leden en partners geven
wij een eigen-wijze invulling
aan onze doelstellingen.”
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… dus DIT
zijn onze doelen
in 2025…

A

Blijft de VOA zich
inzetten voor een sterke
lokale economie;

B

 Zetten we significante
stappen op het gebied
van duurzaamheid
en infrastructuur;



C

Maken we in Alphen aan
den Rijn effectief gebruik
van het aanwezige
arbeidspotentieel.
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En DIT
zijn onze
speerpunten
2021-2025
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“In een veranderende
wereld, vraagt
een effectieve koers om
focus en flexibiliteit.”

6a
Blijft de VOA zich inzetten voor
een sterke lokale economie door
te pleiten voor:
• betere bereikbaarheid en voldoende
ruimte voor bedrijventerreinen;

• een transparanter aanbestedingsbeleid
met meer werk in eigen gemeente;
• stimulering van digitalisering;

• meer aandacht voor toerisme en
recreatie;

• een extra impuls voor retail en horeca;
• kwalitatieve ledengroei binnen de VOA.

6b
Zetten we significante stappen
op het gebied van duurzaamheid
en infrastructuur met:
• onze bedrijventerreinen die een
voorbeeld zijn op het gebied van
verduurzaming;

• ons stadshart dat een succesvol
voorbeeld is op het gebied van vergroening;
• een groot deel van onze leden
die meedoen aan de invulling van de
Greendeal;

• het stimuleren van circulair ondernemen.

6c
Maken we in Alphen aan den Rijn
effectief gebruik van het aanwezige
arbeidspotentieel doordat:
• er een veel betere aansluiting is tussen
onderwijs en arbeidsmarkt;

• we blijven werken aan arbeidsparticipatie
van alle groepen;

• we promoten om meer lokaal te werken omdat
onze gemeente goed is voor wonen, recreëren
én werken;
• we duidelijk aandacht hebben voor MBO en
HBO studenten en hun stages;
• onze werknemers noemenswaardig vitaler
zijn dan in 2020.
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Impact op lokale economie
Bereikbaarheid
Alphen aan den Rijn is centraal gelegen in de Rand
stad, maar de bereikbaarheid van onze gemeente
vraagt voortdurend aandacht. De bedrijventerreinen
Molenwetering en Goudse Schans zijn via de N207
weliswaar goed bereikbaar, maar de VOA blijft zich
inzetten voor de uitbreiding van de N207 noord naar
een vierbaansweg, met uiteindelijk een aansluiting
op de Maximabrug door middel van een korte of
lange bypass. Ook een betere ontsluiting van Kerk
en Zanen richting centrum zou wenselijk zijn.
Belangrijke aandachtspunten blijven de realisatie
van de Bodegravenboog en een gedragen oplossing
voor de verkeersproblemen in Boskoop en Hazers
woude Dorp.

Inrichting en voldoende ruimte bedrijventerreinen
Ondernemerschap heeft ruimte nodig. Op dit moment
zijn er in Alphen aan den Rijn nog mogelijkheden
om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden
of te transformeren, maar die mogelijkheden zijn
beperkt. Bovendien staan bedrijventerreinen aan de
rand van woninglocaties onder druk vanwege de
enorme behoefte aan woningbouw. De VOA blijft
zich opwerpen als pleitbezorger van voldoende
ruimte om te ondernemen, letterlijk en figuurlijk.
Daarom is de VOA voorstander van het bouwen van
woningen aan de noordrand en in de Gnephoek.
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6a
Transparant aanbestedingsbeleid en meer werk in
eigen gemeente
De aanbestedingscommissie zet in op een nog
efficiënter en transparanter aanbestedingsbeleid.
Het doel is om de lokale economie waar mogelijk te
stimuleren en tegelijkertijd bij te dragen aan een
duurzame economische ontwikkeling. Daartoe pleit
de commissie voor het opzetten van een bedrijven
register en voor participatie van de gemeente in de
aanbestedingscommissie.
Stimulering van digitalisering
Samen met gemeente en EDBA zet VOA zich in om
digitalisering van haar leden te versnellen. Dit doen
we door onze leden te stimuleren deel te nemen
aan de zogeheten MKB-deals, maar ook door kennis
overdracht voor en door onze leden-ondernemers.

VOOR DE ACTUALITEIT VAN MORGEN Dit is ons plan voor 2021-2025

Meer aandacht voor toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie in onze gemeente hebben
veel meer potentieel dan nu wordt benut. De VOA
ondersteunt het Platform Recreatie en Toerisme in
zijn streven om de kracht van deze sector veel
meer op de kaart te zetten. PReT ijvert voor een
duurzame invulling van recreatie en toerisme
door de verbinding te leggen met natuurbehoud
en agrotoerisme in de buitengebieden, en met de
vitalisering en vergroening van het stadshart. Om
dit punt te maken, moet meer geld vrijkomen voor
actieplannen en marketing.
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Een extra impuls voor retail en horeca
Horeca en Retail zijn zwaar getroffen door de
coronamaatregelen. Nu is het zaak de schouders
eronder te zetten en door te pakken. De VOA
retailcommissie ondersteunt horeca- en retail
ondernemers met de inzet van haar netwerk en
kennis. Creativiteit, een sterke belangenbehartiging,
en samen plannen maken en uitvoeren zijn daarbij
essentieel, met als doel een toekomstbestendig
stadscentrum, goede wijkwinkelgebieden en vitale
kernen.
Kwalitatieve ledengroei binnen de VOA
Door nog beter aan te sluiten op de belevings
wereld van ondernemers, met aandacht voor
overeenkomsten én verschillen, willen wij onze
leden uitdagen om nog meer samen te werken.
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Wanneer leden hun kennis, expertise, interesses
en passies met andere ondernemers delen en zich
actiever inzetten voor zowel het eigenbelang als het
maatschappelijke belang, komt dit het onder
nemersklimaat in Alphen alleen maar ten goede.
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Duurzaamheid en infrastructuur
Verduurzaming bedrijventerreinen
Voor de verduurzaming van bedrijventerreinen
zet de VOA haar verbindende kracht in om leden-
ondernemers te stimuleren om samen sterker,
beter en slimmer de uitdagingen van deze tijd
aan te gaan. Naast de bestaande ledenstructuur
organiseren de VOA-leden zich op ‘hun’ bedrijven
terrein. Dit heeft als voordeel dat de directe
betrokkenheid van leden bij hun locatie en bij hun
‘buren’ toeneemt. De inventarisatie van verduur
zamingsmogelijkheden is inmiddels gestart.
Er wordt gewerkt aan concrete businesscases voor
verduurzaming, zoals gezamenlijke investeringen in
de opwekking van zonne-energie.

Groen Stadshart
Vergroening van het stadshart is niet alleen nodig
om hittestress en wateroverlast te voorkomen,
maar ook om het voor bewoners en bezoekers een
prettige verblijfplaats te maken. Hierin werkt de
VOA nauw samen met diverse betrokken partijen in
de Stichting Centrummanagement. Daarnaast moet
het centrum voldoen aan alle eisen die bezoekers
aan een stadshart stellen, zoals een gevarieerd
winkelaanbod, makkelijk en deels gratis parkeren,
voldoende horecagelegenheden en een eyecatcher.
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Deelname aan de Green Deal
In navolging van de ondertekening van de Dutch
Sustainable Growth Coalition door 42 VOA-leden
willen we ook andere leden enthousiasmeren om
zich aan te sluiten bij de Green Deal. Dit doen we
door inspirerende voorbeelden op het gebied van
duurzaamheid te delen.
Positieve trends in circulair ondernemen
De VOA onderschrijft het uitgangspunt in het
EDBA-rapport dat circulariteit en duurzaamheid
noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid in de 21e
eeuw én economische kansen bieden voor onder
meer de lokale land- en tuinbouw, bouw en
industrie.
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De VOA:
• doet mee in de Stuurgroep Platform Circulaire
Economie en streeft naar de oprichting van een
Regionaal Ondernemersloket Circulaire Economie
in 2021/2022;
• doet mee aan het programma ‘Afval- en Rest
stromenscan, kansen voor hoogwaardig hergebruik
voor bedrijventerreinen in Midden-Holland’;
• ondersteunt de ontwikkeling van een marktketen
voor natte teelten in de omgeving van Alphen aan
den Rijn (via ‘field lab’) en ook een ontwikkeling
naar een afvalloze landbouw en sierteelt. VOA
werkt hierin samen met Greenport Boskoop.
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Effectieve inzet arbeidspotentieel
Betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
Om ervoor te zorgen dat bedrijven ook in de
toekomst medewerkers kunnen vinden met de
juiste kennis en kwaliteiten, proberen we de
match te maken tussen opleiding en praktijk. Dit
doen we onder meer door de VOA te presenteren
als vaste gesprekspartner voor het onderwijs, met
activiteiten op het gebied van voorlichting, hybride
leervormen (praktijkleren), de ondersteuning van
Sterk Techniekonderwijs en de realisatie van een
‘Studentenhuis’ Alphen.

Aandacht voor arbeidsparticipatie
De VOA werkt samen met Rijnvicus en UWV in concrete
projecten om de arbeidsparticipatie van de inwoners
in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar te bevorderen. We
verschaffen informatie over ontwikkelingen, kansen
en bedreigingen op de arbeidsmarkt en fungeren zo
als aanjager voor overheid en onderwijs.
Promotie lokaal werken
Meer dan de helft van de bewoners van Alphen aan
den Rijn werkt buiten de gemeente. Een derde van
de werknemers van Alphense bedrijven komt van
buiten de gemeente. Door de voordelen van lokaal
werken beter voor het voetlicht te plaatsen willen
we bewoners stimuleren niet alleen in Alphen
te wonen en te recreëren maar ook te werken.
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6c
Aandacht voor MBO en HBO studenten en
hun stages
We willen Alphen aan den Rijn beter profileren
onder studenten als stage- en afstudeerplek,
bijvoorbeeld door een Alphense scriptieprijs of
project-award. Met de actieve betrokkenheid van
Gemeente Alphen aan den Rijn zetten we in op een
toename van het aantal leerwerkbedrijven, waar
door jongeren tot 27 jaar een betere aansluiting op
de arbeidsmarkt krijgen. Bovendien stimuleren we
om- en bijscholing, hulp bij het vinden van banen,
beroepenvoorlichting en een gerichte invulling van
stageplaatsen om de mismatch tussen de beschik
bare en gevraagde skills van mbo’ers op te lossen.
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Vitale werknemers
Onder VOA-leden is grote belangstelling voor
vitaliteitsprogramma’s voor hun werknemers en
de VOA stimuleert de uitwisseling hiervan. In ons
activiteitenprogramma hebben we veel aandacht
voor sport en bewegen, met evenementen rondom
golf, hardlopen, wielrennen en tennis. Bovendien
ondersteunen wij overkoepelende activiteiten
van andere organisaties, zoals de 20 van Alphen,
de Ronde van Alphen en de Triatlon Alphen.
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DIT krijgt
komend jaar
prioriteit
(2021-2022)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vervolg op de Green Deal afspraken

Een interessant, inspirerend event voor alle VOA-leden

Kwalitatieve ledengroei

Vervolg geven aan duurzaamheid en een eerste project met Zon op het Dak

Aandacht voor het aanbestedingsbeleid

Vergroening stadshart

Ondernemen en verkiezingen
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Dit vragen we
van jou

“Een vereniging
is net zo sterk
als de participatie
van haar leden.”
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Dit vragen we van jou
Ondernemers herken je aan hun focus. Zij zijn
gedreven om hun bedrijf tot een succes te maken
en gaan daarvoor door roeien en ruiten. De keerzijde
van die ambitie kan zijn dat zij zich afzijdig houden
van de samenleving, in beslag genomen door hun
eigen zakelijke beslommeringen. Nu is dat niet het
beeld dat wij van onze leden hebben, maar ook
binnen onze vereniging wordt een groot deel van
het werk door een relatief kleine groep verzet.
Door de nieuwe opzet van onze ledencommissie
willen we onze leden meer op maat bedienen.
Wij hopen dat een nog groter deel van onze leden
zich hierdoor thuis voelt bij de VOA. Door beter aan

te sluiten op de belevingswereld van ondernemers,
met aandacht voor overeenkomsten én verschillen,
willen wij hen uitdagen om nog meer samen te
werken. Wanneer leden hun kennis, expertise,
interesses en passies met andere ondernemers
delen en zich actiever inzetten voor zowel het
eigenbelang als het maatschappelijke belang, komt
dit het ondernemersklimaat in Alphen alleen maar
ten goede. Daarmee pakken we de problemen van
vandaag aan, om zo bij te dragen aan een vitale,
duurzame en welvarende toekomst.
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