
De kracht van synergie is bekend. Als het gaat om initiatieven op het 
terrein van verbinding en communicatie tussen overheid en bedrijfsleven 
zijn er mooie voorbeelden uit het recente verleden te noemen.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en on-
derwijs draagt bij aan innovatie en een juiste 
beeldvorming van de studenten. Maar ook ac-
tuele vraagstukken als vergroening, mobiliteit, 
bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling zijn ge-
baat bij een actief overleg op het juiste niveau. 
De agenda moet zo nu en dan worden afgestemd 
en de klokken gelijk worden gezet. Gezamenlijke 
problematiek vraagt om een gemeenschappelijke 
oplossing.

In dat kader slaan HJ Media Groep, Vingerling & 
Partners en Port of BUSINESS de handen ineen. 

Ieder op haar specifieke kennisterrein en kernac-
tiviteit wil zij iets toevoegen. De verbinding leg-
gen, de communicatie op gang brengen en een 
platform bieden waarop bedrijfsleven, overheid 
en opleidingsinstituten elkaar kunnen informeren 
en ontmoeten. Maar niet alleen dat. De initiatief-
nemers willen verder. Niet alleen door middel 
van publicaties en het faciliteren van een online 
communicatieplatform zoekt men de connectie. 
Ontmoeting blijft de beste gelegenheid zaken met 
elkaar uit te wisselen. Gezamelijk willen zij dus 
allerlei ontmoetingsmomenten realiseren. 
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Over de kracht van synergie, 
initiatieven, communicatie en regie.

Zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen!

Vanuit deze visie is een missie geformuleerd. Door 
samenwerking met opleidingsinstituten en universitei-
ten, het opsporen van knelpunten en het initiëren van 
onderzoek door studenten wil de initiatiefgroep een 
actieve rol spelen in het opstellen van een regionale 
knelpuntenagenda. Hierbij komen steeds de overheid, 
het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in rui-
me mate aan bod. Immers, gezamenlijke problematiek 
vraagt om een gemeenschappelijke oplossing. Hoe kunt 
u daar als ondernemer een bijdrage aan leveren? Wel, 
wij zullen als Port of BUSINESS in de komende periode 
onze members benaderen om mee te doen aan een on-
derzoek dat wij zullen starten i.s.m. de Hogeschool Rot-
terdam. U kunt hierover meer lezen elders in dit blad. stop

Ontmoeting 
blijft de beste 

gelegenheid zaken 
met elkaar uit te 

wisselen.”

“

OVER HJ MEDIA GROEP

Hendrik-Jan van der Rhee, directeur van HJ Media Groep is 

kenner op het terrein van de Smart Media. “Instanties, organi-

saties en de doelgroep proberen te raken met de juiste bood-

schap. Dat vraagt om de juiste content, een vriendelijke ver-

pakking en een effectief mediakanaal. Wij kunnen daar als HJ 

Media Groep op verschillende manieren invulling aan geven. 

Online, door slimme web toepassingen, offline, door publica-

ties, geprinte boodschappen en andere innovatieve media-ui-

tingen”. HJ Media Groep werkt landelijk, maar is sterk bij de 

regio Rotterdam Rijnmond-Drechtsteden betrokken.

OVER PORT OF BUSINESS 

Kees van ’t Zelfde en Hans Klaasse zijn verantwoordelijk voor 

Publishing & Events binnen Port of BUSINESS. “Naast de bla-

den en onze member-organisatie -bestaande uit ondernemers 

en bestuurders- zijn wij in toenemende mate succesvol actief 

op het online communicatieplatform Port of BUSINESS. Dat 

willen we graag uitbreiden. Een platform waar iets te halen 

valt, maar ook te delen. Wat? Kennis en connectie. Daarnaast 

organiseren wij allerlei events. Daar gaan we zeker mee door. 

Verbinding zoeken. Wij werken graag samen met opleidings-

instituten, universiteiten en de overheid!”

OVER VINGERLING & PARTNERS

Cees Vingerling voelt zich als een vis in het water op het snij-

vlak van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Hij 

is betrokken bij verschillende projecten in de regio. Van ma-

kelaar/schakelaar tot onafhankelijk voorzitter. Hij weet wat er 

speelt in de regio Rotterdam-Rijnmond en heeft snel de juiste 

stakeholders aan tafel in passende overlegstructuren. Door 

zijn inhoudelijke èn relationele kennis onderscheidt hij zich 

eveneens in de rol van moderator. Voor bestuurders en werk-

gevers vervult Cees vaak de rol van vertrouwenspersoon. 
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