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Ik weet niet zo goed wat we daar nou weer mee aan moeten hoor, zo’n fusiegolf in de 

IJmond. Is het besmettelijk, het is natuurlijk helemaal hip, maar heeft het een voor-

beeld functie? Er is nog al wat loos, de Rabobank gaat fuseren, HOV en OHBU gaan 

fuseren, de IJmond gemeenten gaan fuseren (oh nee die nog niet, maar dat komt vast 

ook nog wel goed). Binnenkort gaan de ondernemers waarschijnlijk wel onder één vlag 

verder met de naam OV IJmond. Bijna net zo mooi als de naam FED IJmond, maar 

helaas, die is geofferd in het fusiegeweld.

Fusiegolf

voorwoord

Meer info over de Bedrijvendag op de onderstaande websites:
www.techniekcampus-em.nl/bedrijvendag
www.milieudienst-ijmond.nl/bedrijvendag
www.ohbu.nl/bedrijvendag
www.hovijmond.nl/bedrijvendag

Het wordt wel een mooie club met invloed 
lokaal en ook regionaal aanzien als een spe-
ler van formaat. Met genoeg massa waar-
door je een goede interne organisatie  kan 
opbouwen met specialisten op de verschil-
lende werkgebieden. Goed voorbeeld doet 
volgen zeggen we dan maar met een knip-
oog. De GBB (Green Biz Beverwijk) “goes glo-
bal” in de IJmond, kortom de naam wordt 
GBIJ. Door aan te sluiten bij de OV IJmond 
wordt het de doelstelling om over de hele 
IJmond heen het duurzaam ondernemen te 
promoten. Het “Green Biz” zaken doen 
wordt natuurlijk een warm hart toegedragen 
door de Milieudienst IJmond. Gezamenlijk is 
het dan ook mogelijk om mooie projecten te 
organiseren.
Geen fusie, maar wel een samenwerking die 
klinkt als een klok is de Techniek Campus 
Engineering & Materials. De triple Helix is 
natuurlijk een prachtige kreet maar de 
Campus is wel een schoolvoorbeeld (letter-
lijk en figuurlijk) van werk in uitvoering hier-
aan. Een functionele samenwerking van de 
Overheid, Onderwijs en Ondernemers die tot 
doel heeft om de instroom van leerlingen in 
de Techniek, brancheonafhankelijk, te bevor-
deren, zodat de vijver waar alle technische 
bedrijven in hengelen op zoek naar jong 
talent, groter wordt. Verderop in het blad 
kunt u lezen over onze eerste activiteiten.

Innovatieve – Duurzame Bedrijvendag
De bovenstaande drie onderwerpen komen 
samen op 10 maart a.s. in het congrescen-
trum van TATA. De Techniek Campus organi-
seert samen met de Milieudienst IJmond een 
bedrijvendag. De 2.0 versie van de aloude 
bekende bedrijvendagen in de TATA  Chess 
Tent op de dorpsweide in Wijk aan Zee. Zoals 
bekend wordt u van harte uitgenodigd als 
ondernemer in de IJmond om u te laven aan 
de nieuwste technieken en duurzaamste 
oplossingen op de beurs. Overdag is er ruim-
te voor de VMBO leerlingen uit de regio om 
kennis te maken met de leuke en interessan-
te kant van de techniek en na gedane arbeid 
is het tijd voor u, ter leering ende vermaeck, 
de beurs te bezoeken, voor gezellig netwer-
ken en interessante sprekers. Ook de OHBU 
en de HOV IJmond nemen een deel van de 
organisatie voor hun rekening. Kortom, 10 
maart wordt het weer vanouds gezellig.
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