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1 BCI vouchers Next Economy bedrijventerreinen voor 

gemeenten

⚫ De MRDH helpt gemeenten om Next Economy bedrijventerreinen te versnellen

• Duurzame ruimte en vernieuwing van bestaande voorraad

• Energietransitie, schone mobiliteit, circulaire business en klimaatadaptatie

• Toekomstbestendige bedrijven met inzet op human capital en digitalisering

⚫ In 2021 zijn vouchers beschikbaar t.w.v. 1.000,- voor kennisvragen in uw gemeente en 

bijeenkomsten op maat

• Met uw voucher kunt u een beroep doen op onze onderstaande BCI expertise (Meer info: klik!)

• Hierna volgen enkele voorbeelden van concrete producten die u bij ons kunt krijgen. Heeft u 

andere wensen, dan gaan wij hier graag over met u in gesprek.

1 TED-bedrijventerreinen 2 Duurzame logistiek
3 Herontwikkeling en 

financiering

• Next Economy kansen in 

beeld via integrale aanpak 

TED-B

• Scoring met vitaliteitsindex

• Investeringen van bedrijven 

volgen

• Business cases en actieplan

• Lessen uit voorbeeldterreinen

• Aanpak voor herontwikkeling

• Combineren bestaande en 

nieuwe ontwikkeling

• Financiering en instrumenten

• Last mile oplossingen, city 

hubs en lading bundeling 

• Duurzame logistiek en 

multimodaal transport

• Technische en economische 

beschikbaarheid van 

logistieke voertuigen

• Logistieke laadinfrastructuur

https://www.bciglobal.nl/nl
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2 Voucher TED-kansen op casus terrein

⚫ Wilt u weten hoe uw bedrijventerreinen scoren op toekomstbestendigheid en inzicht in 

concrete kansen op verbetering op korte termijn?

⚫ In een bijeenkomst werken we samen met u 1 of 2 eerste casusterreinen uit.

⚫ De uitkomsten vatten wij samen in een beknopt actieplan met de belangrijkste 

actiepunten voor gemeente en bedrijven.

Wat vragen wij van u:

• Aandragen van 1 of 2 casusterreinen

• Delen beschikbare achtergrondinformatie over 

bedrijfsvestigingen, inrichting, actualiteiten

• Deelname van 2 tot 4 betrokken collega’s met 

verschillende expertvelden (RO, Milieu, EZ, 

mobiliteit)

• Planning van een (digitale) bijeenkomst van 2 

uur

Wat krijgt u van ons:

• Voorbereiding van inhoudelijke bouwstenen van 

een bijeenkomst, agenda

• Deelname van 1 á 2 BCI experts gericht op uw 

casusterreinen

• Begeleiding van de bijeenkomst en werksessie

• Na afloop: bouwstenen en uitkomsten 

werksessie worden samengevat in een 

beknopte acties

3 – 5 concrete acties voor vervolg
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⚫ Veel aanpakken tot nog toe gericht op één element i.p.v. integraal: géén/te weinig/te 

langzaam handelingsperspectief

⚫ TED-Bedrijventerreinen levert een concreet actieplan en leidt tot uitvoering

❑ Speelt in op dynamiek van bedrijfsleven zowel 

krimp als groei

❑ Gebruikt het moment van geplande noodzakelijke 

bedrijfsinvesteringen om ook te investeren in 

verduurzaming

❑ Ruimtelijke inrichting faciliteert groei en 

verduurzaming

❑ Organiseert de eerste investeringsprojecten 

in combinatie met instrumenten en dwingt tot 

uitvoering









Toelichting TED-Bedrijventerreinen
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3 Voucher leren van andere bedrijventerreinen

⚫ Wilt u leren van het succes van bedrijventerreinen elders in Nederland?

⚫ In een bijeenkomst nemen wij de succesfactoren door van enkele bedrijventerreinen die 

aansluiten bij het profiel van de terreinen en bedrijven in uw gemeente 

⚫ De uitkomsten vatten wij samen in de belangrijkste lessen voor uw terreinen.

Wat vragen wij van u: Wat krijgt u van ons:

• Selectie van relevante casusterreinen, 

voorbereiding van inhoudelijke bouwstenen van 

een bijeenkomst, agenda

• Deelname van 1 á 2 BCI experts gericht op uw 

thema’s

• Begeleiding van de bijeenkomst en werksessie

• Na afloop: uitkomsten werksessie samengevat 

in de belangrijkste lessen

Belangrijkste 5 – 10 lessen van elders

• Aandragen van 2 á 3 onderwerpen met uw 

aandacht, zoals energietransitie, circulair, 

mobiliteit, klimaatadaptatie, human capital. 

• Delen beschikbare achtergrondinformatie over 

de terreinen en bedrijven in de gemeente

• Deelname van 2 tot 4 betrokken collega’s met 

verschillende expertvelden (RO, Milieu, EZ, 

mobiliteit)

• Planning van een (digitale) bijeenkomst van 2 

uur
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Toelichting leren van andere terreinen

⚫ Kansen zijn afhankelijk van de kenmerken van een terrein (bedrijven, ligging, etc.)

⚫ Daarom: leren van succesfactoren van andere terreinen met vergelijkbare kenmerken

⚫ Onderstaand: voorbeeld integrale ontwikkeling vers-logistiek cluster
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4 Voucher uitrol laadinfrastructuur op terreinen

⚫ U vraagt zich af welke laadinfrastructuur nodig is op een bedrijventerrein en welke 

stappen er nodig zijn voor realisatie?

⚫ Voor een casusterrein in uw gemeente nemen we de potentiële kansen en vraag naar 

laadinfrastructuur en de locaties door, in een eerste stap (zie volgende pagina).

⚫ De uitkomsten vatten wij samen in een kort stappenplan voor uitwerking van 

laadinfrastructuur op het terrein.

Wat vragen wij van u: Wat krijgt u van ons:

Kort stappenplan

• Aandragen van een (logistiek) casusterrein

• Delen beschikbare informatie / kaarten over 

bedrijfsvestigingen, inrichting en openbare 

ruimte, beschikbare energie-infra

• Deelname van 2 tot 4 betrokken collega’s (RO, 

energie, mobiliteit)

• Planning van een (digitale) bijeenkomst van 2 

uur

• Voorbereiding van inhoudelijke bouwstenen van 

een bijeenkomst, agenda

• Deelname van 1 á 2 BCI experts duurzame 

mobiliteit en bedrijventerreinen

• Begeleiding van de bijeenkomst en werksessie

• Na afloop: bouwstenen en uitkomsten 

werksessie worden samengevat in een kort 

stappenplan
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⚫ ZE-zones versnellen e-voertuigen in stedelijk 

gebied

⚫ Laadinfrastructuur op bedrijventerreinen is een 

belangrijke voorwaarde voor elektrische logistiek. 

⚫ Laadinfrastructuur stimuleren door ondersteunen in 

planontwikkeling op bedrijventerreinen

• In 7 stappen naar een ruimtelijk-organisatorisch plan 

voor laadinfrastructuur om collectief elektrisch te 

rijden.

• Individuele knelpunten weg door collectieve 

organisatie 

• Stappenplan als handreiking richting bedrijven om te 

kunnen versnellen.

Toelichting laadinfrastructuur
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5 Voucher kansenkaart city hub

⚫ Zoekt u een concreet beeld van de kansen van een city hub voor de stadsdistributie in 

uw stad?

⚫ In een bijeenkomst discussiëren we over de meest kansrijke marktsegmenten en 

potentiële locaties.

⚫ De uitkomsten vatten wij samen in een kansenkaart met kansrijke ladingen/partijen en 

locaties.

Wat vragen wij van u: Wat krijgt u van ons:

• Voorbereiding van inhoudelijke bouwstenen van 

een bijeenkomst, agenda

• Deelname van 1 á 2 BCI experts stadsdistributie

• Begeleiding van de bijeenkomst en werksessie

• Na afloop: bouwstenen en uitkomsten van de 

bijeenkomst worden samengevat in een 

kansenkaart

Kansenkaart

• Beschikbare informatie over marktsegmenten, 

kaarten van gemeente, bedrijventerreinen en 

infrastructuur, inrichting en openbare ruimte

• Deelname van 2 tot 4 betrokken collega’s (EZ, 

RO, mobiliteit)

• Planning van een (digitale) bijeenkomst van 2 

uur
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6 Investeringen in beeld

⚫ Wilt u de aanleidingen van investeringen op een bedrijventerrein in beeld?

⚫ In een bijeenkomst nemen wij deze gestructureerd door voor een terrein, samen met u. 

Ook nemen we globaal potentiële financieringsbronnen door.

⚫ De uitkomsten vatten wij samen in een overzicht.

Wat vragen wij van u: Wat krijgt u van ons:

• Voorbereiding van inhoudelijke bouwstenen van 

een bijeenkomst, agenda

• Deelname van 1 á 2 BCI experts investeringen 

en bedrijventerreinen

• Begeleiding van de bijeenkomst en werksessie

• Na afloop: uitkomsten worden samengevat in 

een overzicht.

Overzicht aanleidingen van investeringen

• aandragen casusterrein voor uitwerking van 

investeringen

• Beschikbare informatie over ontwikkeling van 

terrein, bedrijfsvestigingen, openbare en private 

ruimte, bestemmingen aangrenzende gebieden

• Deelname van 2 tot 4 betrokken collega’s (RO, 

EZ, bedrijventerreinen / GREX)

• Planning van een (digitale) bijeenkomst van 2 

uur
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⚫ Aanleidingen voor investeringen in beeld vanuit leeftijd terrein, ruimte en sectoren

Toelichting investeringen in beeld
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7 Wij zijn BCI

Bedrijfsleven

⚫ Optimalisatie productienetwerken

⚫ Locatiekeuze onderzoek

⚫ Vastgoedstrategie en -projecten

⚫ Supply chain strategie & netwerk design

⚫ Strategische outsourcing operaties

Profiel

⚫ Opgericht in Nijmegen, 1985

⚫ 70 fulltime professionals

⚫ Studies voor meer dan 1.000 private partijen in meer dan 50 landen

Publieke partijen

⚫ Ruimtelijke-economische visies en strategie

⚫ Concrete Energie- en Klimaatplannen

⚫ Cluster-, innovatie- en campusontwikkeling

⚫ Transport, logistiek en infrastructuur projecten

⚫ Zee-, luchthavens en intermodale knooppunten

⚫ Slimme en duurzame logistiek en mobiliteit
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8 Experts Next Economy bedrijventerreinen

Procestrekker en draagvlak 
creërend voor energietransitie 

in gebiedsvisies 

Arjen Donkersloot

Vitaliteitsindex, data 
combineren voor kansen en 

impact

Jordi Hubers

Financiering van 
herstructurering, opzet van 

monitoring en ramingen

Margreet Verwaal

TED-Bedrijventerreinen, Clean 
Energy Hubs, e-laadinfra

Marije Groen

NOVI, City Hubs, multimodaal 
en duurzaam transport

Marcel Michon

Bent u geïnteresseerd in één van onze vouchers? Neem dan contact op met 

Marije Groen

0654974652

Marije.groen@bciglobal.com


