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1 Participatie Bedrijfsleven 
 

 
 
Aanbevelingen 
1. Proberen oude overlegstructuren / netwerkstructuren nieuw leven in te blazen. 
 
2. Voorstel voor de instelling van een kleine “tafel” waar in samenspraak met het 

bedrijfsleven aan de hand van de Termijnagenda van de Gemeente Amsterdam input door 
het bedrijfsleven verlangd wordt in een eerder stadium. Al dan niet via het overleg GB. 

 
3. Gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven werken samen de uitvoering van de MKB-toets 

uit. Bottom-up aanpak is voor ondernemers erg belangrijk. Hoe kan het bedrijfsleven 
eerder betrokken worden, variërend van buurtniveau tot regioniveau. MKB-toets is geen 
doel maar een middel. 

 

 

“Laten we ook op lager niveau, in de buurten in de stad, met elkaar het gesprek voeren.” 

 

“De Bedrijvenstrategie is een positief voorbeeld. Er vinden regelmatig gesprekken plaats, er is 

ruimte voor overleg en co-creatie.” 
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2 Aansluiting Arbeidsmarkt 
 

 
 
Aanbevelingen 
1. Wethouder Groot Wassink gaat in gesprek met MKB Amsterdam (Bart Drenth) over de 

arbeidsmarkt.  
 
2. Bedrijfsleven wil graag betrokken worden bij het Kenniscentrum “Ongelijkheid in de Stad”, 

evenals bij de Servicedesk (waarvan de lancering plaatsvind op 10 december).  
 

 

 

“Er zijn veel initiatieven in deze stad. Er is 

een wereld te winnen als we de zaken bij 

elkaar brengen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben als Amsterdam goud in handen als 

we het hebben over initiatieven zoals Pantar.”  
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3 Regionalisering 
 

 
 
Aanbevelingen 
1. De juiste toon en maatvoering zou door Amsterdam gehanteerd moeten worden, 

waardoor het gemakkelijker wordt een breed gedragen MRA-agenda op te stellen met het 
bedrijfsleven. 

 
2. Naast de ondernemersverenigingen en koepelorganisaties, moeten vooral individuele 

ondernemingen betrokken worden. 
 
3. Hoe gaat de lobby er uit zien om regio op de kaart te zetten naar de rest van Nederland en 

Europa? 
 
4. Bedrijfsleven wilt graag helpen bij het samenbrengen van de MRA. 

 
5. Voorstel om na te denken over een Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij samen met het MRA 
Bureau  

   
 

“Samenwerking op regionaal niveau is enorm 

belangrijk en moet minder vrijblijvend zijn.” 

 

“De regio profiteert onvoldoende dat bedrijven uit 

Amsterdam weg moeten en opzoek gaan naar een 

nieuwe vestigingslocatie.” 

 

“Het openbaar vervoer moet in de hele regio  

worden verbeterd. Het OV moet een schaalsprong 

maken.” 

 

“Het gaat er niet om dat er meer op regionaal niveau 

wordt overlegd, maar dat de huidige overleggen 

effectief worden ingezet.” 
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4 Ruimte voor Werk 
 

 
 
Aanbevelingen 
1. Kijk eerst naar infrastructuur en dan naar wonen, werken en recreëren. Je kan bedrijven 

alleen verplaatsen en gebieden anders gaan indelen als de infrastructuur en mobiliteit op 
orde is. 

 
2. Het begrijpen van de complexiteit die samenhangt met de schaarse ruimte zou al en stap 

voorwaarts zijn om integraal samen te werken. 
 
3. Erkenning van de bestaande (ruimtelijke) structuur en vervolgens met een open houding 

de toekomst bespreken. 
 

       
 
“De verschillende partijen zijn het met elkaar eens op dit thema. We willen allemaal een diverse 
en inclusieve stad.” 
 
“Een stad zonder werken is geen stad. Je moet wonen en werken combineren in de gebieden”. 


