Doelstelling/actie

Voor wie

Met wie

Effect

Timing/Meerja
-renPlanning

Risico’s en/of randvoorwaarden

1. Operationele werking
Operationeel management

Leden Bepasin

Operationeel
manager,raad
van bestuur,
stadsbestuur
(economie),
POM OostVlaanderen
Operationeel
manager, raad
van bestuur,
leden zelf

Duurzame en goede
werking van de
vereniging

2017-2022

Werkingsmiddelen stadsbestuur
Goede samenwerking met stadsdiensten, POM
Oost-Vlaanderen, VOKA
Blijvend engagement van bestuur en leden

Nieuwe leden en
vertegenwoordiging
/zichtbaarheid van de
vereniging

2017-2022

De vereniging is bekend bij breed publiek,
Ambities en engagementen nemen die haalbaar
zijn

Operationeel
manager, raad
van bestuur

Overzichtelijke
website

2017-2018

De website dient gebruiksvriendelijk -e n
onderhoudsvriendelijk te zijn
De website dient regelmatig vernieuwd ( items) te
worden

Operationeel
manager , raad
van bestuur
Operationeel
manager, raad
van bestuur

Nieuwsbrief aan
leden en
sympathisanten
Leden,
bestuursleden, lokale
en bovenlokale
overheden,en
vakorganisaties
/economisch spelers
leren kennen

2017-2022

We moeten voldoende en accuraat geïnformeerd
worden

2017-2022

Netwerkmoment voldoende voeden met
inhoudelijke punten
Goede timing, goede netwerkplaatsen vinden

Raad van
bestuur,
stadsbestuur,
bedrijven
IndustrieparkNoord
Alle bedrijven
gelegen in
industriezones,
makelaars,

Een duurzaam ,
innovatief
industriepark dat
model kan staan voor
andere
(her)ontwikkelingen
De beschikbare
bedrijfspanden/grond
en worden kenbaar
gemaakt

2017-2018

Er wordt geen draagvlak gevonden bij de buurt
/omwonenden
Collectieve initiatieven laten op zich wachten
De samenwerking (in functie van ruimte deling)
verloopt stroef

2017-2022

Er dienen voldoende bedrijven/ bedrijfsruimtes
voorhanden te zijn. (genoeg aanbod/kwantiteit)

PR& ledenwerving

Communicatie en overleg
Website

Nieuwsbrief

Netwerkmoment

2.

Nieuwe leden en
sympathisanten

Leden,
geïnteresseerden
bezoekers,
besturen en
organisatie
Leden

Leden, bestuur
en
sympathisanten,
samenwerkende
organisaties

Gezamenlijke
projecten/initiatieven

RUIMTE
Opmaak RUP (Industriepark – Noord)

Delen van ruimte (o.a.Biz-locator)

Bedrijven
IndustrieparkNoord,

Geïnteresseerde
bedrijven

VEILIGHEID
project VLAIO ‘beveiliging’

Geïnteresseerde
bedrijven

Bedrijven,
stadsbestuur,
politiezone
Sint-Niklaas

Betere beveiliging
van
industrieterreinen
/gebouwen

2017-2019
2018

Focus op quick wins,
Uitbreiding van project naar andere
industrieterreinen/parken ( Provincie)

Geïnteresseerde
bedrijven, met
voldoende
logistieke
stromen
Geïnteresseerde
bedrijven

Bedrijven,
stadsbestuur,
POM- OostVlaanderen,Trivizor,..
Bedrijven,
stadsbestuur

Betere samenwerking
op vlak van logistiek
Bundeling van
logistieke stromen

2018-2019

Er is weinig interesse bij ondernemers/bedrijven
De logistieke stromen zijn te beperkt
De investeringen hebben te weinig terugverdien
effect

Ruimte delen
(efficiënt en
duurzaam
ruimtegebruik)

2019-2022

Bedrijvenstimuleren om ruimte te delen en te
investeren in fietsmobiliteit

Geïnteresseerde
bedrijven

POM- Oost
Vaanderen

Bedrijven stimuleren
om te verduurzamen

2017-2022

Geïnteresseerde
bedrijven

Stadsbestuur

Bedrijven stimuleren
om te verduurzamen
( klimaatplan 2020)

2017-2022

Bedrijven moeten blijvend geïnspireerd worden
Bedrijven door bedrijven laten aanspreken, good
practices,..
Bedrijven moeten blijvend geïnspireerd worden
Bedrijven door bedrijven laten aanspreken, good
practices, engagement klimaatpioniers

COLLECTIEVE VOORZIENING
Jobbeurs 14-11-2017

Leden Bepasin

Stadsbestuur,
VDAB

2017-2022

Een blijvend en jaarlijks engagement van de VDAB
is noodzaak

JobTour (opendeur)

Leden Bepasin

Stadsbestuur,
VDAB

2018

Er dient en draagvlak gezocht te worden bij de
deelnemende bedrijven.
Er dienen voldoende geïntegreerde werkzoekende
op te dagen (goede communicatie is noodzakelijk)

Samenaankoop nutsvoorziening

Leden Bepasin

2018-2022

afvalverwerking

Leden Bepasin

TTS –zone,
Quares
Stadsbestuur,
Miwa

Gepaste
tewerkstelling voor
werkzoekende
Bedrijven met
vacatures in de
kijker, werkzoekende
een passende
tewerkstelling
Goedkopere en
betere prijzen
Goedkopere en
betere prijzen

Voldoende capaciteit (volume) voor
samenaankoop
Voldoende capaciteit (volume) voor
samenaankoop

MOBILITEIT
Project verduurzamen Logistiek

Parkeer -en fietsendeling

DUURZAAM
Project POM ‘duurzaam
bedrijventerrein’
Project SN, energiecoaching

2018-2022

