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Samen investeren in een welvarend Berkelland. De lokale economie

Binnen het Platform B.V. Berkelland wordt met vijf projectgroepen

zo verstevigen en aanjagen dat Berkelland in 2020 de meest

aan de collectieve belangen gewerkt. Elk team bestaat uit leden

ondernemende gemeente van de Achterhoek is. Dat is het doel van de

van de partners. Elk project heeft een eigen aandachtsgebied en

gemeente en ondernemers. Het middel? Dat is Platform B.V. Berkelland.

Het Platform: Toen, nu en straks
2010

Platform B.V. Berkelland

economische ontwikkelingen vragen om meer flexibiliteit, innovatie

Steeds meer Nederlandse gemeenten kennen een Ondernemersfonds. Een verzamelnaam voor gelden die de gemeente int via een

en slagkracht. De gemeente en betrokken partijen beseffen dat er

voor alle ondernemers verplichte gemeentelijke belasting of heffing.

formuleerde zijn doelstellingen over een periode van 10 jaar met

iets moet veranderen. Platform B.V. Berkelland wordt opgericht om

Het geld is bestemd voor collectieve belangen als bereikbaarheid,

als stip op de horizon het jaar 2020. De aandachtsgebieden zijn:

alerter, creatiever en slagvaardiger te kunnen opereren in een snel

veiligheid, duurzaamheid, promotie, enzovoort. Een Ondernemers-

veranderende maatschappij. Het Platform krijgt vijf jaar de financiële

fonds is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting

ruimte van de gemeente en moet daarna zelfstandig verder.

bestaat uit leden van de ondernemers- en bedrijvenverenigingen.

sinds 2010 verenigd zijn en samenwerken. De plek waar ondernemers

Bedrijvenparken. Verbeteren van het vestigingsklimaat in

en gemeente elkaar ontmoeten in een tijd dat de gemeente

de vier bestaande bedrijvenparken. Kernwoorden: innovatief,

liever faciliteert dan stuurt. En het belangrijkste: De plek waar de

duurzaam, zelfvoorzienend en bereikbaarheid (fysiek en digitaal).

verantwoordelijkheid ligt voor een slagvaardig en duurzaam lokaal
Centrum, Evenementen en Toerisme. In 2020 is Berkelland
de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. Promotie

De Partners

van de vier kernen. Sleutelwoorden zijn authentiek, gezellig en

Platform B.V. Berkelland is het overkoepelend orgaan van ondernemers-

beleving.

2010-2016

Platform B.V. Berkelland is de plek waar lokale ondernemersorganisaties

ondernemersklimaat.

De wereld om ons heen verandert. Maatschappelijke en

Hoe werkt een Ondernemersfonds?

Werkgelegenheid, School en Bedrijf. In 2020 is er, binnen

via een van de deelnemende partners. Dat zijn:

de gemeente werk voor iedereen die wil. Daarnaast is er

tot dusver solitair opererende partijen. Het collectieve belang wint
terrein. Er ontstaat een overleg- en organisatiestructuur en de B.V.

Een belangrijk voordeel is dat alle ondernemingen zo meebetalen
aan collectieve investeringen. Dus ook de zogenaamde freeriders:

Berkelland ontpopt zich tot een ware aanjager van de economie. De

ondernemers die niet zijn aangesloten bij ondernemings-

Economische Agenda van de gemeente raakt vol. Een greep uit de

verenigingen maar die wel meeprofiteren van de activiteiten.

overige gerealiseerde projecten:

Daarnaast wordt de slagkracht van de ondernemers vergroot.

• Jaarlijkse Dag van de Berkellandse Ondernemer

organisaties binnen de gemeente. Individuele ondernemers en
bestuurders kunnen niet rechtstreeks lid worden maar wel indirect,

De B.V. Berkelland groeit uit tot een verbindende factor tussen de

• Regulier overleg tussen de ondernemersverenigingen

Ze krijgen zelf invloed op de besteding van middelen en zijn niet
langer afhankelijk van de gemeente.

• Invoering en ondersteuning van een EZ-team bij de gemeente
• Oprichting van een CVJO (Centrum voor Jonge Ondernemers)

kennis en inzicht in de factoren die een rol spelen bij de nieuwe

• Oprichting van bedrijvenparkverenigingen

De Financiering

• Ondernemersverenigingen van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo

werkgelegenheid. Er is een spilfunctie voor het Centrum

• Pilot “Duurzaam en Innovatief Bedrijvenpark” met de provincie

• Belangenverenigingen bedrijvenparken van Borculo, Eibergen,

voor Jonge Ondernemers. Stimulering van een intensieve

• Opstart van het glasvezelproject

Het op te richten Ondernemersfonds maakt een groot deel van de

samenwerking tussen ondernemers en scholieren, tussen

• Innovatieproject voor ondernemers in samenwerking met de UT

activiteiten van het Platform in de toekomst financieel mogelijk. Het

bedrijven en (hoge)scholen ter bevordering van innovatie,

• Verbreding contacten tussen het onderwijs lokaal en regionaal

fonds start 1 januari 2018.

creativiteit en (vak)kennis. Onderdelen zijn onderzoek, stages,

• Energieproject Berkelland.

Neede en Ruurlo
• Industriële Kring Berkelland
En er wordt samengewerkt met:

Ter overbrugging zijn in 2017 aanvullende fondsen nodig. Maar ook

opleidingen, presentaties en bijscholingen.

in de periode daarna bestaat een structurele behoefte aan intensieve

• LTO Noord, afdeling Berkelland

Regio en Euregio. Het creëren van extra economische

• Gemeente Berkelland, Team Economische Zaken

impulsen door actieve benadering van en samenwerking

2017

• Het onderwijs

met Regio en Euregio (Achterhoek/Twente en Kreis-Borken).

Het jaar 2017 is het overgangsjaar waarin de organisatiestructuur

samenwerking op lokaal niveau, commitment en additionele middelen.

definitief vorm krijgt en het Platform financieel zelfstandig wordt.

Het Platform komt graag in contact met partijen die hierin willen

Daartoe wordt onder meer een zogenaamd Ondernemersfonds
opgericht. Een zelfstandig fonds waaruit een groot deel van de

Onder meer door het organiseren van bedrijfsbezoeken en

activiteiten van het Platform kan worden gefinancierd. Dat beoogde

bijeenkomsten.

fonds treedt in 2018 in werking. Ondertussen zoekt het Platform

voorzien, die net als de overige partners en partijen belang hechten
aan een welvarend en ondernemend Berkelland en die daar hun
verantwoordelijkheid in nemen.

actief naar aanvullende financieringsbronnen. Niet alleen ter
overbrugging van het jaar 2017 maar ook op een structurele basis

2018-2020

voor de jaren daarna.

Het Ondernemersfonds staat per 1 januari van dit jaar. Eerst nog met
de vier hoofdkernen (Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo), later
gevolgd door de overige ondernemers. Er zijn financiële partners
bereid gevonden om het Platform te ondersteunen. Er wordt hard
gewerkt om de ambities van ‘De Agenda’ waar te maken. En als
ontwikkelingen daarom vragen, worden plannen bijgesteld. Met
altijd die ene visie, dat gezamenlijk belang voor ogen: Berkelland de

2020

meest ondernemende gemeente van de Achterhoek maken.
De gemeente Berkelland is een welvarende gemeente met een meer
dan aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Dat geldt
voor de toekomstbestendige bedrijvenparken, de attractieve kernen
en de gebieden daarbuiten. Er is voldoende werkgelegenheid
dankzij slimme samenwerkingsverbanden en scholing. Kansen
worden benut. De besluitvorming verloopt efficiënt. Er kan snel
en creatief ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. Alle
belanghebbende sectoren, organisaties en partners dragen bij aan
dit gemeenschappelijk belang.

SAMENWERKING MET SCHOLEN
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