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 juni 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 van een
welvarend Berkelland. Terugkijkend op het eerste jaar mag de conclusie getrokken worden dat de
basis voor het Platform 2.0 is gelegd met hele concrete doelstellingen voor de komende jaren.
Tevens mag gesteld worden dat de ambities van het Platform hoog zijn. Berkelland moet in 2020 de
meest ondernemende en welvarende gemeente in de Achterhoek zijn.

Bestuurlijke structuur
Het Platform BV Berkelland is geen ledenvereniging, maar een vertegenwoordigend orgaan voor
haar partners, zijnde de vier centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen uit Borculo,
Eibergen, Neede en Ruurlo en de Industriële Kring Berkelland (IKB). Daarnaast is er een intensieve
samenwerking met de gemeente Berkelland, het Team EZ van de gemeente, het Onderwijs en LTO
Noord afdeling Berkelland. Daarmee zijn feitelijk alle economische partijen uit de gemeente met
elkaar verbonden en in gesprek. De uitdaging voor de komende jaren ligt in het verder versterken
van de onderlinge contacten en samenwerking. Doel van het Platform is te komen tot de realisatie
van de breed gedragen (economische) agenda. Dat vraagt van alle betrokkenen moed, visie en
vooral ook transparantie naar elkaar. Dit streven is al terug te zien in de wijze van vergaderen van
het Platform. Het gaat om informatie en kennis delen, maar vooral ook om doen, samen aanpakken.

Overlegstructuur
Het bestuur van het Platform BV Berkelland komt een keer per twee maanden bijeen, waarbij alle
relevante informatie over ontwikkelingen binnen en buiten de kernen wordt gedeeld en de
voortgang van de projectgroepen wordt besproken. Verder overlegt het eens per maand met de
wethouder economische zaken van Berkelland met betrekking tot de economische agenda van de
gemeente. Het Platform is betrokken geweest bij het tot stand komen van de Economische Agenda
2016-2020. Tijdens de bijeenkomst met de wethouder wordt onder meer getoetst in hoeverre de
verwachtingen overeenkomen met de economische werkelijkheid. Bijstelling en bijsturing van
lopende activiteiten zijn eveneens mogelijk. Eens per drie maanden is het Platform
vertegenwoordigd in het overleg met Duitsland, genaamd Grenzhoppers. Daarnaast worden veel
netwerkevenementen binnen en buiten de gemeente bezocht, zoals ook Achterhoek 2020. Het gaat
om mensen leren kennen, kennis opdoen, ontwikkelingen signaleren, zeggenschap hebben, invloed
uitoefenen en actie ondernemen.
Het Platform wil echter ook aanspreekbaar blijven voor ondernemers en andere belanghebbenden.
Juist daar is de tweetrapsconstructie bijzonder geschikt voor. De lokale vertegenwoordiging biedt
een laagdrempelig klankbord voor lokale vraagstukken. Vanaf daar is de weg naar

gemeenschappelijke belang kort. De ambitie bestaat uit korte lijnen met daadkrachtig overleg en
snel resultaat.

De Dag voor de Berkellandse Ondernemer
Vanaf de oprichting is er jaarlijks de Dag voor de Berkellandse Ondernemer. Tijdens deze
bijeenkomst presenteert het Platform zich voor alle betrokkenen en genodigden. Het is een van de
manieren om de binding met alle partijen te versterken, om te laten zien waaraan gewerkt wordt en
hoe de ontwikkelingen richting 2020 verlopen.

Agenda Platform BV Berkelland
De agenda van het Platform wordt uitgevoerd door vier projectgroepen waarin vertegenwoordigers
van de partners zitten. Iedere projectgroep heeft een eigen aandachtsgebied:
- IKB/bedrijvenparken;
- Centrum, Evenementen en Toerisme;
- Werkgelegenheid, Scholing en bedrijf;
- Regio en Euregio.
Tezamen met de Economische Agenda van de gemeente moeten de inspanningen van de
projectgroepen leiden tot een duurzame en welvarende gemeente Berkelland in 2020.

a. Projectgroep IKB/bedrijvenparken
Verbeteren vestigingsklimaat
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, een doelstelling die direct aansluit bij de ambitie ‘Achterhoek/Berkelland
energieneutraal in 2030’. Het begon allemaal in 2013 met de presentatie van de
Bedrijventerreinenagenda 2020 van de provincie Gelderland, met als belangrijke punten de
herstructurering van bestaande terreinen in plaats van nieuwbouw en het tegengaan van veroudering
van de bestaande terreinen. Centraal in die kwaliteitsverbeteringsgedachte stonden de begrippen
innovatie en verduurzaming. Berkelland kreeg in 2015 van de provincie het groene licht voor een
pilot in Ruurlo. Deze betrof een energiescan van het bedrijventerrein in Ruurlo met het doel een
zelfvoorzienend, innovatief en duurzaam bedrijvenpark te krijgen. Daarna werd in overleg met de
gemeente besloten om alle bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen in de gemeente mee te
laten doen aan een duurzaamheidsscan. Uiteindelijke zijn er 125 bedrijven uitgenodigd om in 2017
gratis de VNO-NCW MKB Energy Check Up te doen en 60 bedrijven om in samenwerking met
DOORadvies uit Borculo gratis de DOE-scan (duurzaam ondernemen en energie besparen) te doen.
Ook in 2018 en 2019 wordt de duurzaamheidsscan doorgezet.
Keurmerk Veilig Ondernemen
Andere belangrijke aandachtspunten voor de projectgroep betreffen de veiligheid op de
bedrijvenparken, de beschikbaarheid voor vestiging en de leefbaarheid. Alle bedrijventerreinen in
Berkelland hebben inmiddels het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk is een
certificaat dat uitgereikt wordt als de gezamenlijke bedrijven hebben aangetoond onderling
structureel samen te werken op het terrein van inbraak-, en overvalpreventie en brandveiligheid.
Onder de leefbaarheid op een bedrijvenpark valt onder meer de groenvoorziening. Goed
onderhouden groen draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Tenslotte is er het thema

revitalisering. Vooral in het kader van duurzaamheid is het van belang dat er wordt gekeken naar
beschikbare nieuwbouwruimte versus bestaande mogelijkheden. Kunnen leegstaande gebouwen
hernieuwd worden ingezet? Een goed en dicht bezet bedrijvenpark draagt tevens bij aan het gevoel
van veiligheid en leefbaarheid.

b. Projectgroep Centrum, Evenementen en Toerisme
Centrumrevitalisatie
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. Met de opkomst van het internet hebben de winkelkernen
het lastig. Er is leegstand opgetreden binnen de centra, die de sfeer beïnvloedt. In samenwerking
met de gemeente is een aantal jaren geleden een revitaliseringsplan voor de kernen ontwikkeld.
Voor iedere kern is een centrumplan opgesteld dat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid moet
verbeteren. Leegstand bijvoorbeeld kan (optisch) worden tegengegaan door winkels te centreren en
bepaalde panden een andere bestemming te geven, waaronder woonbestemming. Belangrijk is ook
dat het authentieke karakter van de betreffende kern bewaard blijft. Na Neede wordt nu aan het
centrum in Eibergen gewerkt dat in 2020 ‘heropend’ wordt. 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.
Toerismebevordering
De projectgroep houdt zich ook bezig met bevordering van toerisme. De Achterhoek is geliefd bij
mensen die van natuur en rust houden, maar ook gezinnen met kinderen zoeken er vermaak. Het
totale aanbod in de gemeente moet derhalve op elkaar afgestemd zijn en zeker ook vindbaar. De
website InEibergen is wat dit betreft een mooi voorbeeld. Maar het aanbod moet ook passend zijn,
passend bij de streek en de mensen. Alleen dan kan de authenticiteit van het gebied gewaarborgd
worden. Dat vraagt om veel samenwerking tussen de verschillende partijen, de VVV’s en de
ondernemersverenigingen, maar ook om afstemming en samenwerking met regionale partijen zoals
de STAR (Stichting Achterhoek Recreatie). De komst van Kasteelmuseum MORE is een goed
geslaagd voorbeeld van een brede samenwerking tussen gemeente en ondernemers.

c. Projectgroep Werkgelegenheid, School en Bedrijf
Koekel(o)eren en Onderwijsplein
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. Belangrijk in dit proces is
dat kinderen op jonge leeftijd al in contact komen met het bedrijfsleven. Ze moeten als het ware op
ontdekkingstocht, sfeer proeven en zo een idee krijgen omtrent de mogelijkheden voor hun latere
carrière. Koekel(o)eren bijvoorbeeld is een project dat al jaren loopt en scholieren de kans biedt om
een kijkje achter de voordeur van het bedrijfsleven te nemen. In Neede is het Onderwijsplein
gebouwd, waar het beroepsonderwijs van Het Assink lyceum en MaxX Onderwijs hun domicilie
hebben. Het nieuwe Onderwijsplein heeft nauwe banden met het bedrijfsleven. Er is zelf een
innovatielokaal aanwezig, een unieke manier om samenwerking tussen het bedrijfsleven en het
onderwijs te bevorderen. Het daagt leerlingen uit en brengt ze in contact met nieuwe, onbekende
vraagstukken.

Het CvJO (Centrum voor Jong Ondernemerschap) is een andere instelling die nauwe banden met
het Platform heeft. Het CvJO is opgericht om jong ondernemerschap de kans te geven een venture
te starten en door te groeien.
Maakindustrie versus smart economy
Voor de bouw en techniek is er het Technieklokaal in Borculo. Het Technieklokaal is opgezet voor
basisschoolscholieren die zich via praktijkmiddagen kunnen oriënteren op een toekomst in de
techniek of bouw. Met name in deze sectoren is het belangrijk dat de talenten voor de regio
behouden blijven. Maar inzicht in wat het bedrijfsleven vraagt, is ook van belang voor hoger
opgeleide studenten. Ze moeten stage kunnen lopen op een plek die aansluit bij hun opleiding.
Andersom moet het bedrijfsleven weten wie er een stageplek zoekt. Dat vraagt om een open
benadering van twee kanten en een goede samenwerking.
De smart economy binnen de maakindustrie vraagt technisch goed en hoog opgeleide mensen. Dat
vergt ook aanpassing van de bedrijven zelf. In de nieuwe economie worden andere eisen gesteld en
om succesvol te blijven, moet je als bedrijf mee. Nieuwe verdienmodellen ontstaan en andere
klantverwachtingen. In 2015 is er daarom een samenwerkingsverband tussen het Berkellandse
bedrijfsleven en de UTwente geweest op het gebied van innovatie. Dit is zeker een thema dat
terugkeert.

d. Projectgroep Regio en Euregio
Samenwerking en netwerken buiten Berkelland
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. De Achterhoek, Twente en Kreis Borken
over de grens zijn gebieden die voor Berkelland aantrekkelijk zijn. Samenwerken en netwerken
bieden mogelijkheden voor kennisdeling, uitwisseling van studenten, werkgelegenheid,
vestigingsmogelijkheid et cetera. Berkelland is bijvoorbeeld een van de aandeelhouders van het
regionale industrieterrein Laarberg in Groenlo. Daarnaast is het vertegenwoordigd in het SIKA, de
verenigde bedrijventerreinen in de Achterhoek en in Achterhoek 2020. Via de projectgroep
Regio/Euregio wordt in samenwerking met de gemeente Berkelland veel energie gestoken in de
samenwerking met Duitsland. De gemeente en vertegenwoordiging van het Platform zijn in diverse
euregionale commissies en bijeenkomsten vertegenwoordigd, zoals het project Grenzhoppers. Ook
worden over en weer bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten georganiseerd. Belangrijk bijvoorbeeld is
het slechten van de grenzen met betrekking tot werkgelegenheid en regeldruk aan beide zijden van
de grens. Harmonisatie van diploma’s en wettelijke regelgeving kunnen de wederzijdse economieën
een flinke boost geven.

Ondernemersfonds
Door de inzet van een Ondernemersfonds is het mogelijk de collectieve belangen van de ondernemers in de gemeente Berkelland beter en professioneler te kunnen behartigen. Het is een fonds
van, door en voor ondernemend Berkelland.
Er is een toename van het aantal onderwerpen met een collectief belang waar ondernemers mee
worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid, sluitingstijden, overlastsituaties,
onderhoudszaken, de nieuwe omgevingswet, duurzaamheidseisen etc. etc… Door het ondernemers-

fonds en daarmee de centrale organisatie middels het Platform ontstaat een structuur waarin deze
zaken collectief voor Berkelland professioneel worden opgepakt.
Het Ondernemersfonds is ondergebracht in een zelfstandige stichting, bestuurd door afgevaardigden
van de centrumondernemers- en bedrijvenverenigingen. De middelen voor het uitvoeren van
plannen om collectief het ondernemersklimaat te verbeteren komen uit dit op te richten
Ondernemersfonds.
Een wezenlijk verschil met de situatie tot 2018 is dat deze middelen veelal uit de contributiegelden
van de diverse centrumondernemersverenigingen, bedrijvenparkverenigingen en de industriële
kring kwamen. In de situatie met een Ondernemersfonds betaalt ieder bedrijf in de winkel- en
bedrijvengebieden mee en profiteert hier ook van. De problematiek van de zogenaamde “freeriders” (ondernemingen die niet zijn aangesloten bij ondernemersverenigingen maar wel mee
profiteren van investeringen) wordt hiermee opgelost.
In de huidige tijd van een steeds meer (in financieel opzicht) terugtrekkende overheid wordt door de
inzet van een Ondernemersfonds de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf
dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. De gemeente zal bij goed
onderbouwde projecten in de vorm van cofinanciering op maat meewerken.
Er zijn een aantal opties om de middelen voor het Ondernemersfonds te verkrijgen. Uit onderzoek
en overleg is gebleken dat het systeem van reclameheffing het meest eerlijke en best toepasbare
systeem is voor ondernemend Berkelland. Bij dit overleg zijn de centrumondernemers- en
bedrijvenverenigingen uit de gemeente Berkelland betrokken.
Het grote voordeel van het systeem van reclameheffing is dat bij dit systeem de ontvangen
middelen voor een belangrijk deel terug kunnen vloeien naar de diverse centrumondernemers- en
bedrijvenparkverenigingen. Hiermee wordt het collectieve belang voor Berkelland behartigd en
blijft de lokale slagvaardigheid met akties en projecten in stand.
Naast het fonds komt het Platform graag in contact met nieuwe partijen die mee willen investeren in
de ambitie voor een welvarend en ondernemend Berkelland in 2020.
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
toekomstbestendig (duurzaam en energieneutraal) en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en
het onderwijs leidt tot nieuwe ontwikkelingen en nieuwe werkgelegenheid. Als dat staat, dan heeft
het Platform haar ambities meer dan waargemaakt. Het is de kracht van de samenwerking die
daarbij voorop moet staan. Dat maakt het Platform BV Berkelland tot een uniek instrument.
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