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Richard Jongste

Aan mij de eer om namens VNO-NCW Rotterdam de eerste column in een reeks van tien te 
schrijven in Port of Business. We krijgen 10 x circa 400 woorden aan ruimte, ofwel 4000 woor-
den en ik weet nu al dat dat veel te weinig is om te vertellen wat onze leden voor de stad en 
de regionale economie doen. Ga maar na: ondernemer én Rotterdammer, van zo’n groep 
leden gaat een hoop daadkracht uit.

In de afgelopen maanden heb ik teveel negatieve berichten gezien over het bedrijfsleven. Het 
betaalt geen belasting, het vervuilt het milieu en traineert klimaatmaatregelen en het betaalt 
smeergeld in corrupte landen. Het Nederlandse bedrijfsleven deugt niet, dat frame dreigt in de 
media te gaan domineren. Afgezien van het feit dat informatie in die berichtgeving lang niet 
altijd klopt en feiten uit hun verband worden gerukt, herken ik het frame in de regio Rotterdam 
totaal niet. In mijn dagelijkse werk ontmoet ik ondernemers die hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid pakken, die betrokken zijn bij de zorgen van andere mensen en die bovenal 
bereid zijn extra te investeren in de leefbaarheid van de stad. 

Een mooi voorbeeld zijn de leer-werkakkoorden, waarvan onze voorzitter Mai Elmar een van 
de ondertekenaars is.  We maken nu per bedrijfstak concrete afspraken over scholing en bege-
leiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. We willen álle Rotterdammers een kans 
geven op de arbeidsmarkt. Door disruptieve technologie veranderen de gewenste kennis en 
vaardigheden voor banen snel. Lang niet iedereen kan op eigen kracht daarin meegaan. De 
leden van VNO-NCW Rotterdam zetten zich nu samen met de gemeente, UWV en onderwijs-
instellingen in om die mensen te helpen.

Zelf doe ik niet alleen als VNO vicevoorzitter mee, maar ook als directeur van Maasmond BV. 
Maasmond BV is een  familiebedrijf dat ik samen met mijn broer Hans run, en dat is gespecia-
liseerd in onderhoud, renovatie en inrichting van vastgoed. We doen het hier in de regio en 
landelijk samen, dat gaat goed en is inspirerend. 

Het Rotterdamse bedrijfsleven deugt wel degelijk! Onze leden zetten zich op meer terreinen 
in. VNO-NCW Rotterdam organiseert dat in sub-netwerken, waarin maatschappelijk bijdragen 
en business generen hand in hand gaan. Zo zorgen we voor duurzame economische ontwik-
keling in de regio Rijnmond. Onder meer over de subnetwerken Bouwpower, Onderwijspo-
wer, Zorgpower en over ons HRM Expert Netwerk hoort u in de volgende columns meer. 
Deze zullen door andere bestuurders geschreven worden. Zo leert u het bestuur van VNO-
NCW Rotterdam beter kennen. En mocht u ondernemer in de regio Rijnmond zijn en nog 
geen lid…

Het Rotterdamse bedrijfsleven deugt


