Bedrijfscontactfunctionarissen
met gebiedskennis

Vanuit de gemeente Rotterdam
zijn wij als bedrijfscontactfunctionarissen het eerste en
vaste aanspreekpunt voor de
besturen van de ondernemersverenigingen. U kunt bij ons
terecht voor alle kwesties die
met ondernemen en economi sche ontwikkelingen te maken
hebben.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Rotterdam zijn het eerste en vaste aanspreekpunt
voor ondernemerscollectieven van winkelgebieden en bedrijventerreinen. U kunt bij ons terecht voor
alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben.
Wilt u informatie over stedelijk beleid? Loopt u tegen knelpunten aan in het ondernemerschap?
Denkt u dat de gemeente u kan helpen om een oplossing te vinden? Als eerste aanspreekpunt leggen
wij de verbinding tussen ondernemers en de gemeente. Wij staan in nauw contact met de ondernemers
en houden de lijntjes met de gemeente kort. Zo kunnen we actief meewerken aan verbeteringen in
winkelgebieden of bedrijventerreinen. We weten wat u bezighoudt in uw gebied en delen dat binnen de
gemeente met onze partners. Zo kunnen beleid en plannen beter op ondernemers afgestemd worden.
We hebben veel kennis van ontwikkelingen en trends binnen het ondernemen, kennen het gebied en
kunnen u met de juiste netwerken in contact brengen. We nemen deel aan vergaderingen, organiseren
bijeenkomsten, begeleiden u bij een BIZ, helpen u organiseren en ondersteunen waar nodig.
Hebt u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op!
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