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Pijler Economie en Werk in 
Stedennetwerk G32

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 37 steden in ons land, 

die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van 

het netwerk voor staan. 

Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke 

belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen. De verschillende beleidsterreinen zijn 

binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en 

de Fysieke Pijler. Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om 

kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden 

onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het 

netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling 

samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, de G4, het IPO en Platform31. 

Steden en de stedelijke regio’s zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. De stad is de aanjager 

van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen 

te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in 

een stedelijke omgeving. In steden worden oplossingen bedacht voor grote maatschappelijke opgaven 

als energietransitie, digitalisering of tweedeling op de arbeidsmarkt. Binnen de G32 pijler economie 

geven de steden elkaar impulsen om hun economie, werk en innovatie aan te jagen.

Uitdagingen steden op het gebied van 
economie en werk

“The Chinese are not waiting (Wim v.dCamp, Europarlementariër).

Aan het einde van deze eeuw zal, naar verwachting, nog slechts 4% van de wereldbevolking 

Europeaan zijn. Nederland, dat zich wereldwijd echt onderscheidt op het gebied van innovatie, 

creativiteit en duurzaamheid, zal zich nog meer op het buitenland moeten richten. Als we met de rug 

naar onze dijken gaan staan, raken we onze positie kwijt” (Efstathios Andreou)

Studiegroep Openbaar Bestuur maart 2016: “Economische opgaven zijn context specifi ek en 

verschillen in aard en omvang per regio. Dat betekent dat de inrichting en werkwijze van het 

openbaar bestuur voldoende adaptief moet zijn om hier effectief en effi ciënt op in te spelen. Op dit 

moment constateren wij dat het openbaar bestuur nog te uniform is ingericht en in zijn werking te 

weinig fl exibel is. Centrumgemeenten bieden mogelijkheden het bestuurlijk vermogen in de regio te 

versterken”

Willemien Vreugdenhil: “Gezonde bedrijven in een gezonde samenleving. De grote uitdagingen van 

de moderne samenleving vragen om innovatieve en vernieuwende oplossingen. Daarom moeten 

bedrijven de ruimte krijgen om te innoveren en uitgedaagd worden om met die innovaties bij te 

dragen aan nieuwe antwoorden op oude en nieuwe vragen. Meer en betere samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven en onderwijs in krachtige stedelijke regio’s kan daaraan bijdragen.”

Pijler economie en werk
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WerkGEVERschap heeft een 

optimale fi t tussen talent en 

werksoort als uitgangspunt. 

Dit voorkomt uitval en 

verhoogt de slaagkans 

van social return, ofewel 

duurzame arbeidsparticipatie. 

(Werkplaats Rotterdam Zuid)

binnenstad

Speerpunten

Voorzitter Willemien Vreugdenhil zet zich met name in voor de 

volgende twee prioriteiten binnen de Pijler Economie en Werk:

Ruimte voor ondernemen

Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-

economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de 

veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk 

vastgoed. Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de 

veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft 

voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de 

binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden 

zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee 

voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met 

het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er 

is nog veel werk aan de winkel. 

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, 

bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De 

Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een 

nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van 

ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet, 

bijvoorbeeld in de stationsomgevingen. In steden kunnen oplossingen 

worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke 

milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk 

maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan 

worden geboekt. Kortom: Geef ons de ruimte!

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke 

problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting 

tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een 

bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand 

tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door 

de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit 

groot zijn. 

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een 

binnenstad

Vitale Binnensteden  
• Retailagenda en Retaildeals

• Faciliteren nieuwe functies in binnensteden

Daarnaast zijn de volgende G32- themagroepen belangrijk voor de 

Pijler Economie en Werk:

 - Doorontwikkeling stedelijke regio’s

 - Omgevingswet

 - Vluchtelingen en statushouders

 - Europa

Verbindingen
De Pijler Economie en Werk legt verbindingen. Binnen de G32, maar 

ook buiten de G32. Verbindingen tussen: 

 - sociaaleconomische ontwikkelingen met overheid(sbeleid), 

 - stedelijke praktijk met landelijk beleid  

 - de werelden van economie, werk en onderwijs.

De G32 wil doorpakken op de conclusies van de Studiegroep Openbaar 

Bestuur van maart 2016: Krachtiger inspelen op regionale economische 

opgaven!

product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk 

doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, 

vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om 

ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet 

duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en 

donaties.

In haar advies over sociale ondernemingen heeft de SER geconcludeerd 

dat er veel knelpunten zijn en dat er een rol voor de overheid moet 

zijn bij het agenderen van het onderwerp, het faciliteren van sociale 

ondernemingen en het kritisch kijken naar de eigen rol als inkoper.

Themagroepen

Kennisdelen en verdieping binnen de Pijler Economie en Werk vindt 

plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. 

Tijdens de bestuurlijke netwerkdagen bieden we daarnaast ruimte 

aan ‘pop up’-onderwerpen die belangrijk zijn voor het economisch 

functioneren van de stad en de rolinvulling van de gemeente. 

Binnen de Pijler zijn vier themagroepen actief:

Ondernemerschap
• Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap

• Startende ondernemers en ZZP’ers

• MKB-samenwerkingsagenda innovatie

Smart Cities
Slim gebruik maken van nieuwe digitale technologie, in samenwerking 

met de Digitale Steden Agenda (DSA). De DSA ondersteunt 

bestuurders en professionals bij nieuwe technologie voor innovatie in 

het publiek domein. 

Sterke keten van leren, werken en ondernemen
• Versterking driehoek onderwijs-arbeidsmarkt-economie door 

maatwerk in de regio 

• Eén regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De overvloed aan regels, 

borden, camera's en 

trajectcontroles geeft een 

illusie dat we de zaak 

onder controle hebben. 

(...) Tussen Delft en 

Rotterdam wordt zeven 

(!) kilometer aangelegd. 

In mei 2009 raamde 

Rijkswaterstaat deze klus 

op 700 miljoen euro. 

In september 2009 was 

dat bedrag al opgelopen 

tot 125 miljoen euro 

per kilometer. En er ligt 

nog geen 70 km." (Naar 

Society 3.0. R. van den 

Hoff)


