Alfons Morssink: “De Economische Agenda vraagt een
integrale aanpak”
Alfons Morssink is voorzitter van Bedrijfsleven
Bollenstreek, directeur van organisatieadviesbureau
Hadufuns en partner bij Transitium Groep.
Medio 2016 kwam Alfons als voorzitter van Bedrijfsleven
Bollenstrek in aanraking met de Economische Agenda.
Bedrijfsleven Bollenstreek was een lobbygroep, vooral
gericht op infrastructuur (wegen en bedrijventerreinen).
De wens om met Bedrijfsleven Bollenstreek breder dan
alleen infra aan de slag te gaan, haakte mooi aan op de
komst van Economische Agenda.
Hierdoor gingen de gemeenten samenwerken. Als koepel
hadden wij daardoor één aanspreekpunt. We pakten die
handschoen graag op.”

Hoe is Bedrijfsleven Bollenstreek georganiseerd?
“Wij zijn een koepelorganisatie voor de ondernemersverenigingen in de Bollenstreekgemeentes Hillegom,
Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. We werken samen met Bedrijfsleven Rijnland (regio Alphen
aan den Rijn) en Bedrijfsleven Leiden. Samen beslaan we hetzelfde gebied als VNO-NCW West. Laura van
Klink van VNO-NCW West is adviseur bij Bedrijfsleven Bollenstreek. Zo kunnen we makkelijk verbindingen
leggen.”

Wat is de urgentie van een Economische Agenda voor het bedrijfsleven?
“De Bollenstreek staat bekend – ook door het onderzoek van Bureau Louter destijds - als het meest
aantrekkelijke woongebied van Nederland, samen met het Gooi en Kennemerland. Maar wat betreft
economie staat de Bollenstreek ergens onderaan. Dat komt omdat je met vijf gemeenten vaak langs elkaar
heen werkt. Door als één gemeente te functioneren zou het bedrijfsleven miljoenen meer kunnen
genereren.
Op aandringen van de provincie zijn de gemeenten daarom gestart met de Economische Agenda.
Dit initiatief waarderen we en we besloten om mee te doen. Economie wordt tenslotte gemaakt door het
bedrijfsleven. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de aanpak, volgen de projecten en ondersteunen die
van harte.
Overigens delen we de gedachte dat de streek moet stijgen op de economische ranking. Mét de nuancering
dat het huidige wooncomfort geweldig is en te sterke economische groei niet nadelig moet uitpakken voor
het woonmilieu. Bovendien: de Duin- en Bollenstreek is een forensenstreek. 60% van de bevolking uit de
streek trekt richting Amsterdam, Leiden en Den Haag. Daar wordt het geld verdiend.”

Hoe heb je het samenwerken aan de business cases ervaren?
“Ik heb het proces op zich als goed ervaren en kijk met tevredenheid terug. We hebben er tijd en geld in
gestoken, dus we willen ook graag verder. Wel kennen overheid en bedrijfsleven twee snelheden. Daarom
hebben we in het voorjaar aan de politiek gevraagd om een beetje haast te maken.”
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Wat gaat het bedrijfsleven betekenen voor de Economische Agenda?
“Onze bijdrage verschilt per project. Aan de projecten Ondernemershuis, Regiomarketing en Verbeteren
bereikbaarheid doen we ‘in-kind’ mee. Bij de iconische projecten zullen we ook financieel investeren.
Bluezone in Noordwijk loopt al, het bedrijfsleven levert daar 90-95% van alle inspanningen. De gemeente
draagt bij door te faciliteren. We merken wel dat er bij de overheid in hokjes wordt gedacht. De provincie
kijkt vooral naar economische groei, terwijl wij de werkgelegenheid niet los kunnen zien van passende
scholen en woningen. We zien graag dat de overheden daarin faciliteren.”

Hoe zie je de relatie met onderwijs?
“Er is nog niet veel contact met de scholen waar het toekomstig personeel hun opleiding krijgt. We hebben
veel behoefte aan technisch MBO-personeel. Een voorbeeld is een bedrijf uit Lisse, dat al twee jaar 30
vacatures MBO techniek heeft uitstaan. We moeten de hand in eigen boezem steken en goede contacten
leggen.”

Kijk je weleens naar andere streken in het land?
“Bedrijfsleven Bollenstreek is hiermee pas 1,5 jaar bezig. Het is vrijwilligerswerk buiten de normale dingen
om. We leggen nu de eerste contacten om ook elders te gaan kijken. Bijvoorbeeld in Kennemerland rond
IJmuiden waar bedrijfsleven en onderwijs zelf een school (Techport [link techport.nl]) hebben opgezet. Meer
contacten zijn voor volgend jaar in planning gezet.
De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is wel een stimulans om hier mee bezig te zijn.
Als Bedrijfsleven Bollenstreek vervullen we een verbindende rol. Wij vinden dat Bedrijfsleven Bollenstreek
met 1 of 2 leden vertegenwoordigd moet zijn in de Economic Board.

Hoe zie je het Ondernemershuis in dit perspectief?
Het Ondernemershuis is een goed initiatief omdat je dan één aanspreekpunt in de streek hebt. Bas
Brekelmans is nu coördinerend portefeuillehouder. Wij zijn voorstander van één portefeuillehouder voor
economie in de streek en alle ambtenaren economie bij elkaar in het Ondernemershuis. Je hebt dan een
plek waar overheid en bedrijfsleven samen kunnen werken.”

Wat wil je zelf nog meegeven aan de Economic Board?
Het integrale van het hele proces is belangrijk. Nu is alles nog los van elkaar en moet je met zoveel
verschillende mensen praten op het gebied van scholen, economie en bereikbaarheid. Voor de
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek wil ik meegeven dat deze alleen kan slagen als hij integraal
wordt opgepakt. Dus economie, onderwijs, bereikbaarheid, wonen etcetera in zijn totaliteit.
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