Jaarverslag IKN 2021

Inleiding
Na 2020 was ook 2021 voor veel maakbedrijven een hectisch jaar.
Als gevolg van de lockdowns in 2020 in de hele wereld moest er in 2021 in veel sectoren extra geproduceerd
worden om de achterstanden van 2020 zo veel mogelijk weg te werken. De economie was weer gaan draaien
en veel bedrijven konden de vraag zelfs maar moeilijk aan.
Dit werd veroorzaakt door gebrek aan materialen maar ook het gebrek aan technisch personeel.
In vrijwel alle sectoren in de industrie is het tekort aan technisch personeel toegenomen. De inspanningen op
het gebied van techniekpromotie, verbetering van de kwaliteit en uitstraling van het technisch onderwijs en de
aansluiting op de arbeidsmarkt zullen daarom ook in de toekomst blijvend aandacht moeten krijgen.
Waar staat de IKN voor
Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving
De IKN zet zich in voor het ondernemersklimaat van de maakindustrie in Nijmegen en omgeving. Als onafhankelijke vereniging zorgt de IKN voor de belangen van de lokale economie en voor de belangen van de individuele leden.
Elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar van gedachten wisselen: dat is wat de IKN leden verbindt.
Ondernemers versterken elkaar als het gaat over arbeidsmarkt, stimuleren technische opleidingen, innovatie,
bereikbaarheid, ruimte voor bedrijvigheid, energie transitie en circulaire economie.

Bijeenkomsten
In 2021 hebben we maar 1 bedrijfsbezoek kunnen organiseren en het 75 Jaar Jubileum van de IKN.
Kijken in de Keuken bij DPN Rikken Print op 9 Sept was de eerste meeting in 2021 en was zeer de moeite
waard.
Het bezoek aan Planon 18 Nov met agenda de ALV en Sterk Techniek Onderwijs hebben we op het laatste
moment moeten afzeggen i.v.m de aangescherpte coronamaatregelen die aangekondigd werden op 12 November.
De Algemene Ledenvergadering werd hierdoor verplaatst naar 9 Dec middels een online meeting. Het onderwerp Sterk Techniek Onderwijs zal op de eerste volgende bijeenkomst in 2022 op de agenda staan.
75 Jaar IKN werd gevierd op 1 November in de Wolfsberg in Berg en Dal en was zeer geslaagd.
Zie ook linkedIn IKNijmegen of de website www.iknijmgen.nl Nieuws/

In Jan 2021 heeft het bestuur een “Heidag” gehouden om te kijken of we de focus van IKN moesten bijstellen/aanscherpen. Ook hoe we het vertrek van onze secretaris Paul Schmitz zouden opvangen.
Voor de Heidag hadden Simon de Luij en Edwin van Poppel al meerdere leden bezocht om input te krijgen voor
deze Heidag.
Uitkomst:
Een aantal taken van Paul neerleggen bij bestuursleden om de contacten met de leden te verbeteren.
Frequentie van” Kijken in de Keuken” bijeenkomsten verhogen en een jaarkalender opstellen
Frequenter actueel nieuws communiceren door gebruik te maken van Teams i.p.v de Nieuwsbrief.

Vertegenwoordiging en overleg (structureel)
Het bestuur van de IKN bestond in 2021 uit:
- Simon de Luij (directeur-eigenaar Modderkolk Projects & Maintenance B.V., voorzitter);
- Dries van Hapert (directeur De Boer Machines Nederland B.V., penningmeester);
- Rutger-Jan Pessers (algemeen directeur van Afvalenergiecentrale ARN B.V.);
- Johan Kluitmans;
- Tom Kokke (directeur-eigenaar Berko Wijchen B.V.);
- Edwin van Poppel ;
- Wim van Dam (directeur Hyster-Yale Nederland B.V.).
De termijn van de bestuursleden Dries van Hapert, Johan Kluitmans liepen af.
Zij stelden zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn en werden herbenoemd voor drie jaar.
In 2021 zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen werden voorbereid door Edwin van
Poppel en Simon de Luij.
Belangrijke onderwerpen waren: Hoe verder met IKN (Heidag)/ Technisch Personeel/
Ontwikkelingen Winkelsteeg.

Belangenbehartiging
De IKN heeft een aantal speerpunten op het gebied van de belangenbehartiging voor de maakbedrijven. De
belangrijkste speerpunten zijn: hoe komen we aan technisch personeel (nu en in de toekomst), ruimte voor de
maakbedrijven (fysiek, financieel en op het gebied van milieu), bereikbaarheid (lokaal en regionaal), innovatie
en stimulering van onderling zaken doen.
In het recente verleden zijn voor elk speerpunt en op een aantal andere portefeuilles een of meer bestuursleden als portefeuillehouder aangesteld.
De portefeuilles met hun portefeuillehouders waren in 2021 als volgt verdeeld:
-Voorzittersoverleg bedrijfsleven
Simon de Luij
- Communicatie
Edwin van Poppel /Simon de Luij
- Acquisitie en relatiebeheer
Edwin van Poppel /Simon de Luij
- Ondernemersfonds
l Edwin van Poppel
- Financiën
Dries van Hapert
- Innovatie
Johan Kluitmans
- Gemeenteoverleg
Simon de Luij /Johan Kluitmans/Rutger-Jan Pessers
- Economisch Collectief Nijmegen
Johan Kluitmans
- Regelgeving/ruimte voor de maakindustrie
Rutger-Jan Pessers
- Regionale infrastructuur/mobiliteit
Dries van Hapert
- Techniekpromotie/instroombevordering/Technische Opleidingen Tom Kokke/Edwin van Poppel
-Energietransitie/Duurzaamheid/Circulariteit
Rutger-Jan Pessers

Communicatie
De IKN communiceert met haar leden en andere stakeholders via Teams en de Website.
Ook zal er frequenter gebruik gemaakt gaan worden van LinkedIn om informatie over IKN
te delen.
Bedrijfsbezoeken zullen via LinkedIn gedeeld worden om bedrijven te inspireren om lid te
worden van IKN.

Acquisitie en relatiebeheer
De IKN telde ultimo 2021 64 leden. Simon de Luij en Edwin van Poppel hebben in de 2 e helft van 2021 15
leden bezocht om de contacten te verbeteren.
Ook in 2022 zullen er maandelijks 3 leden worden bezocht en zullen nieuwe maakbedrijven benaderd worden
om lid te worden van IKN.

Ondernemersfonds
Sinds 2021 heeft bestuurslid Edwin van Poppel namens de IKN zitting in de Taskforce Nijmeegs Ondernemersfonds.
Het budget voor 2022 budget is 400.00 euro , welk bedrag volledig is toegekend aan de werklocaties, waardoor er geen ruimte meer was voor innovatieve projecten.

Financiën
De penningmeester en de secretaris hebben overleg gevoerd met de kascommissie over de jaarrekening 2020.
De commissie bestond uit Roland Geurts van Armac BV en Erik van Buren van AstraZeneca . De commissie
heeft de stukken gecontroleerd en geheel akkoord bevonden, waarna de ledenvergadering het bestuur heeft
gedechargeerd.
De IKN heeft aan het verslagjaar een positief saldo overgehouden. De contributie-inkomsten lieten een lichte
daling zien.

Gemeenteoverleg
Er waren in 2021 2 bijeenkomsten met de portefeuillehouders (wethouders) EZ van Nijmegen, Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen, en Wijchen.
Aan de bijeenkomsten namen Simon de Luij, Johan Kluitmans en Tom Kokke namens de IKN deel.
Vanuit de IKN wordt het gemeentenoverleg altijd voorbereid door de bestuurslid Johan Kluitmans samen met
de ambtenaren EZ van Nijmegen en omgeving.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer: de industriële barometer (economische gang van
zaken in de regio), Corona en de gevolgen daarvan, arbeidsmarktinitiatieven, de instroombevordering in de
technische opleidingen, het dichterbij brengen van de circulaire economie, omgevingsvisie en gevolgen voor
bedrijfsterreinen, de Groene Metropool regio.

Economisch Collectief Nijmegen
Sinds 2021 neemt bestuurslid Johan Kluitmans deel aan het periodieke overleg van het Economisch Collectief
Nijmegen (ECN) met de gemeente Nijmegen. Het ECN is het overlegplatform van de Nijmeegse bedrijventerreinverenigingen, Horeca Nijmegen en de VBO (Vereniging Binnenstadondernemers Nijmegen). De IKN is adviserend lid van het ECN.
In 2021 was de focus de Omgevingsvisie voor de gemeente Nijmegen. Mede door de inbreng van IKN zal voor
industrieterrein TPN het huidige bestemmingsplan tot 2035 gerespecteerd worden (en er dus geen functiemenging zal plaatsvinden).
Helaas heeft de gemeenteraad in nov. 2021 besloten dat er wel functiemenging kan gaan plaatsvinden
in Winkelsteeg. Als ECN/IKN hadden we bezwaar aangetekend tegen functiemenging op Winkelsteeg-Noord.

Techniekpromotie/instroombevordering/Technische opleidingen
Tom Kokke heeft zitting in het bestuur van de Stichting Junior Technovium, het samenwerkingsverband tussen
technisch bedrijfsleven en technisch onderwijs op het gebied van techniekpromotie en instroombevordering.
Tom Kokke is tevens lid van de werkgroep die jaarlijks samen met VNO-NCW en het Junior Technovium de
Techniekweek- en dag organiseert.

Edwin van Poppel is voorzitter van bestuur Technovium, het samenwerkingsverband tussen technische bedrijven en technisch onderwijs op het gebied van onderwijs ontwikkeling.
In 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Samenwerkende Technieklokalen Rijk van Nijmegen
- Samenwerking Technovium en Junior Technovium
- Brede kwalificatieopleiding Technisch medewerker niveau 2 BOL
- Sterk Techniek Onderwijs (STO)
- Van Hubertushal naar Via-T
- Aanvraag RIF De Technische Toekomt
- TechGelderland
- Ontwikkelingen Technovium
Het Jaarverslag van het Bestuur Technovium kun je vinden in Teams/Leden/Bestanden/Jaarverslag Bestuur
Technovium.

