Samenwerking

Synnovem: dé ondersteuner voor lokale en
regionale economische afdelingen
Synnovem adviseert en ondersteunt economische afdelingen bij gemeenten en provincies. Ze hebben
ruime praktijkervaring op het gebied van economische zaken, duurzaamheid en energietransitie. Ze
spreken de taal van de ondernemer, maar ook die van de overheid. Daarnaast weten ze goed de
weg in ruimtelijke regelgeving en de politiek-bestuurlijke context, maar verliezen daarbij nooit het
maatschappelijk belang uit het oog: duurzame werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat.

S

ale Wiersma licht toe: “Synnovem biedt beleidsmatige

ondersteunen wij overheden en organisaties om de gestelde

ondersteuning voor (lokale) overheden op het gebied van

ambities waar te maken", aldus Matthijs Beute, partner van

ruimtelijke en economische vraagstukken. Wij hebben

Synnovem..

ruime kennis en ervaring, een breed netwerk en hanteren een
moderne manier van werken. Geen dikke rapporten, het resultaat

Synnovem ziet duurzame energie en de circulaire economie

telt! Detachering, advisering en interimwerkzaamheden behoren tot

als belangrijke pijler. “We zien de energietransitie en circulaire

de mogelijkheden. Wij zijn gelieerd aan een accountantskantoor, dat

economie als een economische kans, waarbij overheid, onderwijs

geeft als voordeel dat er ook veel financiële kennis voorhanden is.”

en bedrijfsleven moeten samenwerken. De energietransitie is een
grote opgave, maar in stappen is het zeker haalbaar. Samenwerking
en draagvlak creëren gaan niet zonder goede communicatie met
alle betrokken partijen. Wij kijken altijd hoe deze stappen op

Ons motto is: circulaire economie +
economisch inzicht = winst voor
de toekomst!

economisch verantwoorde manier kunnen worden gezet.”
Afgelopen zomer is Synnovem een samenwerking aangegaan
met Stichting CLOK. Wat kan er verwacht worden vanuit
deze samenwerking? “Synnovem staat voor “samen nieuwe
dingen doen”. Wij werken graag samen met Stichting CLOK als

"Wij helpen overheden een brug te bouwen tussen de gestelde

kennispartner. We delen kennis en expertise en versterken elkaar

ambities, regelgeving en het bedrijfsleven. Want een ambitieus

waar mogelijk met behoud van onze beide onafhankelijke rollen. In

klimaatdoel vraagt om gezamenlijke maatregelen en investeringen.

diverse regio’s en gemeenten willen we pilotprojecten opzetten die

Als strategische, maar vooral ook praktisch ingestelde adviseurs

bijdragen aan de energietransitie.”

Enkele voorbeelden van Synnovem:
•

Aanpak en draagvlak creëren voor grootschalige energie
opwek of circulaire projecten.

•

Mobiliseren en organiseren van samenwerking op
bedrijventerreinen voor duurzaamheidsaanpak

•

Toolkit en helpdesk voor lokale energiecoöperaties

•

Calculaties van zonne-energie projecten

•

Advisering en uitwerking eigen energiebedrijven voor
gemeenten.

•
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Verzorgen van subsidie-aanvragen en administratie.

