
Lid worden 
van Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemingsver-

eniging van haven-, logistieke en 

industriële bedrijven in de Mainport 

Rotterdam. Deltalinqs treedt op als 

belangenbehartiger, productont-

wikkelaar en coördinator voor de 

aangesloten leden en zorgt voor een 

economisch, concurrerend vestigings-

klimaat. Een sterk en duurzaam ha-

ven- en industriegebied staat voorop 

in het Deltalinqs programma.

www.deltalinqs.nl



–
TYPEN 

LIDMAATSCHAP
––

Deltalinqs kent vier verschillende typen 

lidmaatschap: voor leden-ondernemingen,  

leden-verenigingen, geassocieerde leden en 

buitengewone leden. Alleen bedrijven die  

passen in een van deze categorieën, kunnen lid 

worden:

1. LEDEN-ONDERNEMINGEN: 
Ondernemingen die hun bedrijf geheel of 

gedeeltelijk uitoefenen in de industrie-, haven-, 

vervoer- of aanverwante sectoren in het gebied 

van Mainport Rotterdam.

2. LEDEN-VERENIGINGEN: 
Verenigingen die de gemeenschappelijke belangen 

behartigen van leden-ondernemingen, zoals de 

Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators 

(VRTO) en de Vereniging van aanverwante 

Bedrijven der SVZ (VAB).

3. GEASSOCIEERDE LEDEN: 
Ondernemingen die hun bedrijf geheel of gedeel-

telijk uitoefenen in industrie-, haven-, vervoer-  

of  aanverwante sectoren, maar niet gevestigd 

zijn in het gebied van Mainport Rotterdam.

4. BUITENGEWONE LEDEN: 
Organisaties die indirect betrokken zijn bij 

de haven en industrie in en om de Mainport 

Rotterdam en die met Deltalinqs een wederkerig 

belang  hebben. Bijvoorbeeld: zakelijke dienstver-

leners, adviesbureaus en financiële instellingen.

- cargadoors

- chemie

- containeroverslag

- contracting

- droge bulk

- energie

- expediteurs

- havenservicebedrijven 

- natte bulk

- olieraffinage

- renewables

- stuwadoors

- utility

-  vervoer en aanverwante   

diensten

Leden-ondernemingen en leden-verenigingen 

worden ingedeeld in de volgende 14 kernsectoren:



–
WAT BIEDEN WIJ 
 ONZE LEDEN?

––

BELANGENBEHARTIGING
De missie van Deltalinqs is het proactief behar-

tigen van de gemeenschappelijke belangen van de 

aangesloten bedrijven en verenigingen. Wij zetten 

ons in voor een innovatief ondernemersklimaat, 

gunstige arbeidsmarkt, adequate infrastructuur en 

goede omstandigheden op het gebied van milieu 

en veiligheid.

PRIORITEITEN
Het Deltalinqs Programma ‘Excelleren in groei’ 

kent vijf prioriteiten:

•  Bevorderen van het innovatief ondernemerskli-

maat

•  Vergroten instroom MBO jongeren

•  Implementeren van gebiedsgerichte aanpak in 

de omgevingsvergunning

•  Borgen kennisdeling op gebied van veiligheid

•  Verbeteren mobiliteitsmanagement voor 

goederen en personen

INFORMATIE
Als lid van Deltalinqs ontvangt u mailings, 

nieuwsbrieven over de projecten van Deltalinqs 

en ledencirculaires. U blijft op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het havengebied die relevant 

zijn voor uw onderneming of organisatie. 

NETWERKFUNCTIE
•  Als lid van Deltalinqs maakt u deel uit van een 

actief netwerk met 700 aangesloten bedrijven. 

U wordt uitgenodigd voor de kwartaallezingen, 

ledenvergaderingen en het jaarlijkse diner voor 

leden. 

•  Leden-ondernemingen, leden-verenigingen 

en geassocieerde leden kunnen participeren 

in werkgroepen en commissies die zich buigen 

over actuele onderwerpen in het havengebied. 

Buitengewone leden kunnen op uitdrukkelijk 

verzoek van leden worden gevraagd hier hun 

specialistische kennis en expertise in te brengen. 



KOSTEN LIDMAATSCHAP
Als lid betaalt u een jaarlijkse bijdrage. 

De hoogte varieert naar type lidmaatschap. 

LID WORDEN VAN DELTALINQS: 
DE PROCEDURE
Deltalinqs volgt een vaste procedure bij het inschrijven 

van nieuwe leden:

•  Stuur een gemotiveerde aanvraag voor lidmaatschap 

naar deltalinqs@deltalinqs.nl. Vermeld duidelijk naam, 

contactpersoon, adres, telefoonnummer en website 

van uw bedrijf of organisatie.

•  Deltalinqs reageert schriftelijk op uw aanvraag en 

stuurt aanvullende informatie.

•  Er volgt – bij een positieve reactie -  een gesprek 

tussen uw bedrijf/instelling en Deltalinqs.

·  Het lidmaatschap kan tijdens dit gesprek of direct 

daarna officieel worden aangevraagd.

•  Het Deltalinqs bestuur geeft formele goedkeuring 

aan het lidmaatschap.

•  Deltalinqs stuurt een schriftelijke bevestiging en heet 

u welkom als lid.

OPLEIDINGEN EN PROJECTEN
•  U kunt tegen ledentarief gebruik maken van 

het Deltalinqs Trainingen Loket. Dit loket biedt 

trainingen op het gebied van milieu en veiligheid 

aan bedrijven.

•  Leden-ondernemingen, leden-verenigingen 

en geassocieerde leden kunnen deelnemen aan 

door Deltalinqs gecoördineerde projecten en 

kennisnetwerken. Deze projecten worden gefi-

nancierd door de aan het project deelnemende 

bedrijven. Buitengewone leden kunnen op 

uitdrukkelijk verzoek van leden worden gevraagd 

hun specialistische kennis en expertise in te 

brengen. Voorbeelden van projecten zijn:

 -  Deltalinqs University: kennisnetwerk  

gericht op het terugdringen van incidenten. 

 -  Deltalinqs Energy Forum: identificatie van 

nieuwe kansen voor energie-efficiency.

 -  Proces en Maintenance College: promotie van 

opleidingen tot procesoperator en onderhoud-

smonteur in het reguliere mbo onderwijs. 

 -  DeltaPORT Donatiefonds: ondersteuning van 

culturele, sociale en recreatieve projecten in de 

directe omgeving van de Mainport Rotterdam.

PRODUCTEN
Deltalinqs ontwikkelt vaktechnische instructies, 

aanbevelingen en richtlijnen over veiligheid, 

gezondheid en milieu. Als lid kunt u deze producten 

gratis of tegen ledentarief bestellen of downloaden. 

Een voorbeeld is het Rode Boek, een naslagwerk 

over incidentenprocedures in het Europoort/Botlek-

gebied.


