




Ondernemend Emmen

Het geheim achter het succes van de 
bezettingsgraad; is er een geheim?

Herman G. Idema 24 mei 2022



Agenda

• Wie is Herman G Idema (lekker belangrijk)

• Wie is Ondernemend Emmen

- Governance (wel belangrijk)

• missie/visie/strategie

• Succesvol 

- waar hebben we gefaald en wat hebben we ervan geleerd? (wel belangrijk)

• Wat willen jullie er sowieso nog op hebben staan?



Herman G. Idema 

• 10 jaar bedrijfsleven

• 2 jaar gemeente Emmen

• 8 jaar woningcorporatie

- Lid provinciale staten van Drenthe

• 12 jaar ondernemer/consultant

- Directeur bestuurder Ondernemend Emmen

- Strateeg economie

- Toezichthouder VO Onderwijs

- Docent Economie en Ondernemerschap

- Dagvoorzitter

- Masterclass politieke besluitvorming / energietransitie voor diegenen die dat interessant 
vinden



Ondernemend Emmen: organisatie

Historie OKE

• 1954

• IKE bij de start later OKE

Historie VPB

• 2003 subsidierelatie vanuit Bahco

- Bargermeer

• 2009 zelfstandig

- overige bedrijventerreinen in Emmen

• 2020 fusie OKE en VPB/Ondernemend Emmen

• 2022 waar  staan we?



Ondernemend Emmen: hybride organisatie

• Parkmanagement: basis op orde/KVO-B/contractpartners-
inkoopvoordeel/bewegwijzering

• Netwerk: OE Lunchbox, HRM Netwerk, Ondernemersevent, Derde 
Kamer bijeenkomst, Nieuwjaarsbijeenkomst

• Projecten:  Zonnepark Oranjepoort, Zon op Dak, Werk en Mantelzorg, 
Open Bedrijvendag, MKB Inkoopsymposium, DIA, SIEC

• Belangenbehartiger: focusgroepen, STO/onderwijs

• Lobby: N34, Zonneroute A37, Nedersaksenlijn, E233, TenneT

• Sparringpartner: overheden economie/bereikbaarheid



Governance; basis van succes

• Vereniging

- Leden

- Bestuur

• BV

- Uitvoeringsorganisatie

- Risico’s





Ondernemend Emmen: partners



Ondernemend Emmen: samenwerking



Ondernemend Emmen: financieel

• Vrijwillig lidmaatschap / geen BIZ / ondernemersfonds:
uniek in Nederland

• Contributie / fee / contract Groenleven - gemeente Emmen / projecten / 
diensten



Ondernemend Emmen: ledenopbouw



VPB en OKE = OE door de jaren heen



Missie Ondernemend Emmen

Het stimuleren van de lokale economie en haar ondernemers 
gevestigd op de bedrijventerreinen in Emmen 
in de meest ruime zin van het woord



Missie, visie en strategie

Missie

• Kernopdracht: waarom bestaan we

• Visie

• Kernwaarden: waarvoor staan we

• Strategie

• Doelstellingen: hoe doen we dat?



Extra info

• Nieuwsbrief Ondernemend Emmen

https://www.ondernemendemmen.nl/

• Data

https://economie.rabobank.com/globalassets/documents/2021/zuidoo
st-drenthe-in-de-nieuwe-geografie-van-de-economie-20092021.pdf

• Socials

https://www.linkedin.com/in/herman-g-idema-149b7612/

• CLOK

- Meer info? Herman Timmermans even mailen/bellen

https://www.ondernemendemmen.nl/
https://economie.rabobank.com/globalassets/documents/2021/zuidoost-drenthe-in-de-nieuwe-geografie-van-de-economie-20092021.pdf
https://www.linkedin.com/in/herman-g-idema-149b7612/


Waar gaat uw organisatie 
morgen mee aan de slag?



Vragen?


