
 

 

Platform BV Berkelland – “wat doen we?” 
 

“Samen investeren in een welvarend en ondernemend Berkelland”  

Het Platform BV Berkelland bestaat ruim zeven jaar en staat sinds september 2016 onder leiding 

van voorzitter Erna Koeslag. Zij kondigde bij haar aanstelling aan het eerste jaar als een 

overgangsjaar te willen gebruiken om de organisatie nog slagvaardiger te maken voor de toekomst. 

Berkelland moet in 2020 de meest ondernemende en welvarende gemeente in de Achterhoek zijn. 

Om dit te bereiken is er een Agenda opgesteld met vier projectthema’s. De agenda wordt uitgevoerd 

door vier projectgroepen waarin vertegenwoordigers van de partners zitten. Iedere projectgroep 

heeft een eigen aandachtsgebied: IKB/bedrijvenparken, Centrum-Evenementen-Toerisme, 

Werkgelegenheid-School-Bedrijf en Regio-Euregio. 

 

Projectgroep IKB/bedrijvenparken 

Algemeen geldt dat de projectgroep IKB/bedrijvenparken tot doel heeft het vestigingsklimaat 

binnen Berkelland te verbeteren. Een belangrijk thema daarbij is de verduurzaming van de 

bedrijvenparken. Andere belangrijke aandachtspunten voor de projectgroep betreffen de veiligheid 

op de bedrijvenparken, de beschikbaarheid voor vestiging en de leefbaarheid.  

 

Projectgroep Centrum, Evenementen en Toerisme 

De projectgroep Centrum, Evenementen en Toerisme houdt zich bezig met de leefbaarheid binnen 

de winkelgebieden en met het bevorderen van het toerisme. De sleutelwoorden daarbij zijn 

authenticiteit, gezelligheid en beleving. Verder is het streven dat ook de winkelgebieden in de 

centra het Keurmerk Veilig Ondernemen  (KVO) voor winkelgebieden behalen. Leefbaarheid en 

veiligheid gaan hand in hand. 

 

Projectgroep Werkgelegenheid, School en Bedrijf 

De projectgroep Werkgelegenheid, School en Bedrijf heeft als ambitie de doelstelling dat er in 2020 

werk is voor iedereen die wil werken. De projectgroep gaat hier uit van de inclusiegedachte, 

iedereen moet kunnen meedoen, inclusief de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

stimuleert nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, zodat het aanbod van onderwijs 

zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven.  

 

Regio en Euregio 

De projectgroep Regio en Euregio houdt zich bezig met het zogenaamde umfeld. De gemeente 

Berkelland maakt deel uit van de Achterhoek en diverse samenwerkingsverbanden daarbinnen. Het 

is van belang dat ook het Platform daarbij betrokken blijft. Naast de Achterhoek zijn ook Twente en 

Kreis Borken (Duitsland) belangrijke gesprekspartners.  

 

Ondernemersfonds 
Tot nu toe had het Platform geen eigen budget. Vanaf 2018 verandert dit doordat de wijze van 

heffing van de ondernemersbijdrage verandert. Het ondernemersfonds ontvangt de bedragen na 

inning door het GBT van de gemeente  en stort ze 1:1 door naar de ondernemersverenigingen. Een 

deel daarvan wordt jaarlijks aan het Platform toegewezen.  

 

2018 – 2020 

In 2020 moet Berkelland de welvarendste en meest ondernemende gemeente van de Achterhoek 

zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De bedrijvenparken zijn duurzaam 

ingericht en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs leidt tot nieuwe ontwikkelingen en 

werkgelegenheid. 
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