
Het Team Economische Zaken (Team EZ) is het directe 
gevolg van de nieuwe visie van de gemeente Berkelland 
op haar organisatie. De gemeente bepleitte een slankere 
organisatie, waar daadkracht en flexibiliteit voorop stond. 
Om die daadkracht waar te kunnen maken, moest er een 
nieuw ‘visitekaartje’ komen naar de lokale en regionale 
ondernemers, een spil tussen Overheid, Ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Nog meer van buiten naar 
binnen kijken werd het motto. De economische agenda is dan 
ook door het Team EZ in samenwerking met het Platform BV 
Berkelland, waar men ook deel van uitmaakt, opgesteld.

Verbinder 
Het team, bestaande uit Sabine Tankink,  
Wouter Verdaasdonk en Harm ten Hoopen, 
is inmiddels bijna twee jaar in functie 
en voelt zich serieus genomen door alle 
partijen. Een van de belangrijkste doelen 
is (pro)actief zijn. Als zich een vraag of 
probleem vanuit het veld opdoet, dan 
willen zij zo snel mogelijk een oplossing 
hebben. Dat betekent echter niet dat ze 
de vraag doorschuiven naar een andere 
afdeling en wachten op de reactie. Ze 
zijn veel meer een verbinder en pakken 
een vraag of probleem indien nodig 
multidisciplinair aan. Er is bovendien veel 
deskundigheid in het team, zowel over de 
eigen gemeentelijke organisatie als over 
het bedrijfsleven en daardoor kunnen 
de lijnen kort gehouden worden. Verder 
zijn de leden veel in het veld aanwezig 
en laten zich graag bijpraten over wat er 
speelt. Belangrijk doel is de kansen die 
er liggen, (aan) te pakken en een bijdrage 
te leveren aan de lokale economie. Een 
goede relatie met bestuurders, collegae en 
ondernemers is hierbij van groot belang. 

Netwerkorganisatie
Het team komt veel buiten en is goed 
vertegenwoordigd in de zakelijke netwerken, 
zowel binnen als buiten de eigen gemeente. 
Het is binnen Berkelland onder meer 
vertegenwoordigd in het bestuur van het 
Platform BV Berkeland, het overkoepelende 
netwerk van de drie O’s, Onderwijs en LTO, 
lid van alle ondernemersverenigingen en 
de IKB. Verder neemt het in samenwerking 
met de wethouder Economische Zaken deel 
aan regionaal, provinciaal en Euregionaal 
overleg.

Probleemoplosser
Niet altijd zijn de vragen vanuit het 
bedrijfsleven eenduidig te beantwoorden. 
Het vraagt soms creativiteit en bereidheid 
tot meedenken om tot een aanvaardbare 
oplossing voor alle partijen te komen. 
Desalniettemin is nee in de regel geen 

optie. Als er sprake is van een grijs gebied 
waarbinnen een vraag zich bevindt, 
dan staat het meedenken met de ander 
voorop. Wanneer iets onmogelijk lijkt, 
zal altijd de vraag opkomen hoe ze het 
toch kunnen regelen. Soms heeft iemand 
nog niet overal aan gedacht. Dan is het 
goed dat er een team is dat veel kennis 
en ideeën in huis heeft en ten dienste 
staat van de betreffende gesprekspartner. 

Het team ziet in de praktijk dat hun rol 
gewaardeerd en geaccepteerd wordt. 
Het heeft er ook mee te maken dat het 
min of meer onafhankelijk opereert. 

Het is weliswaar onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie, maar het 
vertegenwoordigt alle partijen. Ook voor 
startende ondernemers is Team EZ een 
uitstekend eerste aanspreekpunt, hoewel 
het geen business plannen beoordeelt. 

Onder het motto “blijf niet met vragen 
lopen maar trek aan de bel” wil men 
optimaal bereikbaar zijn. Vandaar ook  
het rechtstreekse telefoonnummer: 
0545 - 250 226 en de directe e–mail 
adressen (zie website).
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