
De Industriële Kring Berkelland (IKB) is een bedrijvenvereniging van 
zo’n 120 Berkellandse bedrijven die tot doel heeft om de belangen van 
haar leden te behartigen teneinde de economische bedrijvigheid in 
Berkelland te stimuleren. De Kring bevordert de contacten en kenni-
suitwisseling tussen de leden, optimaliseert het ondernemersklimaat 
en stimuleert een krachtig economisch beleid binnen de gemeente. 
Dat laatste geschiedt onder meer door participatie in bestuurlijke en 
economische netwerken en overlegstructuren, zoals de provincie, de 
gemeente Berkelland (wethouder Economische Zaken en Team Eco-
nomische Zaken), het Platform BV Berkelland, de overkoepelende 
vertegenwoordiging voor bedrijfsleven, overheid, onderwijs en LTO, 
de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en overige 
netwerken in Achterhoeks en euregionaal verband.

Merkbelofte
Het IKB kent een zeskoppig bestuur on-
der leiding van voorzitter Jan Bouwman 
van Holland Pharma. Daarnaast heb-
ben zitting  plv. voorzitter Rinus Smet, 
penningmeester Koen Gerritsen van 
BonsenReuling Accountans, Secretaris 
Henk Deunk en de leden Wim Simons 
van Timmerije en Ton te Koppele van Te 
Koppele B.V. Rinus Smet heeft de exter-
ne contacten in zijn portefeuille. Door 
zijn intensieve betrokkenheid bij de di-
verse overlegstructuren binnen en bui-
ten de eigen gemeente vormt hij min of 
meer het gezicht naar buiten van de IKB. 

“Het gaat om krachtenbundeling, kennis-
deling en verbinding tussen alle partijen,” 
begint hij. “De maatschappij kantelt en 
als ondernemer moet je mee met de nieu-
we ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van innovatie en duurzaamheid. 
Maar dat kan niet alleen, daarvoor heb je 
elkaar nodig. Door korte lijnen met allerlei 
instanties te houden, zitten we vooraan 
als het gaat om zaken als samenwerking, 
kennis van nieuwe ontwikkelingen en co-
financiering. Dit is essentieel om met de 
leden nieuwe projecten in gang te zetten 
die zowel de eigen groei als die van Ber-
kelland bevorderen. Samen tillen we de 
bedrijvigheid naar een hoger niveau. De 
leden, de ondernemers, moeten wel zelf 
de keuzes maken. Het IKB heeft slechts 
een ondersteunende rol. Onze missie is 
geslaagd als we onze merkbelofte realise-
ren, lokaal en regionaal invulling gegeven 
aan duurzaam en innovatief ondernemen 
en kennisdeling en samenwerking veran-
keren.”

Duurzame bedrijvenparken 
Het begon allemaal in 2013 met de pre-
sentatie van de Bedrijventerreinenagenda 
2020 van de provincie Gelderland, met als 
belangrijke punten de herstructurering 
van bestaande terreinen in plaats van uit-
breiding en het tegengaan van veroude-

ring van de bestaande terreinen. Centraal 
in de kwaliteitsverbeteringsgedachte 
staan de begrippen innovatie en verduur-
zaming. In de gemeente Berkelland pak-
ten Rinus Smet en Henk Deunk de hand-
schoen op en dienden in 2013 bij de pro-
vincie een plan in voor een haalbaarheids-
onderzoek naar zogenaamde zelfvoorzie-
nende, innovatieve en duurzame bedrij-

venparken in de gemeente Berkelland. 
In augustus 2015 gaf de provincie het 
groene licht voor een pilot in Ruurlo. De 
pilot werd een succes, waarna een plan 
werd ingediend door het IKB om ook de 
andere bedrijvenparken te scannen. Dit 

paste ook bij de doelstelling van de Ach-
terhoek/Berkelland om in 2030 energie-
neutraal te zijn. 

Innovatievermogen MKB
Dankzij de unieke samenwerking tussen 
de IKB, SIKA, de provincie en de UTwente/
Venturelab, ging er in 2015 een pilotpro-
ject Innovatie van start in de gemeente 
Berkelland om het innovatievermogen 
van het MKB te bevorderen. Het program-
ma liep een jaar en bestond voor de deel-
nemende bedrijven uit het volgen van 
colleges op de Universiteit, deelname aan 
workshops en een zeer gerichte, persoon-
lijke begeleiding.
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