
1. Platform Berkelland en de Industriële Kring Berkelland zijn ongeveer een half jaar 
geleden samen verdergegaan als Bedrijvenkring Berkelland. Heeft het gebracht wat 
je ervan had gehoopt? 

Het samenvoegen van Platform Berkelland en de Industriële Kring is in mijn ogen een hele 
goede ontwikkeling en ik ben blij dat de hieruit ontstane nieuwe organisatie “Bedrijvenkring  
Berkelland” eind vorig jaar een feit werd. De nieuwe structuur staat goed en het nieuwe 
bestuur is een mooie en sterke combinatie van bestuurders van het Platform en IKB. Zeker 
met het aantrekken van de “aanjager bedrijfsleven” in de persoon van Michiel Braakman is 
er ruimte gekomen om met zinvolle projecten in het belang van Berkelland aan de slag te 
gaan. 
Helaas werd de gewenste dynamische start flink geremd door alle maatregelen rond de 
Coronacrisis en heeft vooral daar de focus op gelegen de afgelopen tijd. Maar ondanks dat 
zijn er goede ontwikkelingen mogelijk geweest zoals de betrokkenheid bij het “Bedrijvenpark 
van de toekomst”, bij “Ik onderneem” voor de retail,  focus op een goede wisselwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijs, en de prima relatie met de gemeente Berkelland in het 
bijzonder het team Economische Zaken. 
 

2. Hoe hebben de Bedrijvenkring en haar leden de Coronacrisis doorstaan? 
Vanuit de Bedrijvenkring is de aandacht meteen gegaan naar de impact die de Coronacrisis 
heeft voor haar leden en de leden van de aangesloten lokale ondernemers- en 
bedrijvenparkverenigingen. Daarbij moet zeker vermeld worden dat dit in een uitstekende 
samenwerking met de gemeente Berkelland is gegaan. Alle maatregelen vanuit de overheid 
werden direct gedeeld met de Berkellandse ondernemers. De “Beleg in Berkelland” actie is 
opgestart voor met name de retail en horecaondernemers. Er is aandacht gevraagd voor de 
specifieke situatie van startende ondernemers die buiten de regelingen vielen en voor de 
specifieke problematiek van de maakbedrijven waar we juist in deze regio zo sterk in zijn. 
Daarnaast is de “hulplijn voor ondernemers” gestart, een mogelijkheid voor advies op pro 
deo basis voor de ondernemers die daar in deze Coronatijd behoefte aan hebben. 
De gevolgen van de Coronacrisis zijn heel divers voor de lokale ondernemers. Er zijn bedrijven 
die het erg zwaar hebben gehad en nog hebben, maar er zijn ook bedrijven die juist 
profiteerden van de lockdown en het feit dat inwoners meer tijd in en rond huis besteedden. 
Samen met de gemeente Berkelland proberen we de signalen zoveel mogelijk op te pakken 
en oplossingen te zoeken voor de knelpunten. Dit wordt onder andere besproken in het 
periodieke overleg dat opgezet is tussen de burgemeester, wethouder en de lokale 
voorzitters van de ondernemersverenigingen.  
 

3. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode? 
Pas als de pandemie definitief achter ons ligt en de rook van de afgelopen moeilijke periode 
optrekt zullen we de werkelijke schade kunnen zien. Ook dan zullen we vanuit de 
Bedrijvenkring de leden en ondernemersverenigingen met raad en daad bijstaan. Daarnaast 
kijken we natuurlijk enorm uit naar het moment dat we elkaar als Berkellandse ondernemers 
weer echt zonder beperkende maatregelen kunnen ontmoeten. In het najaar zal een 
algemene bijeenkomst georganiseerd gaan worden en kunnen we themabijeenkomsten voor 
de diverse doelgroepen gaan plannen. Ook is er dan meer ruimte om projecten op te starten 
of verder vorm te geven die uit de Economische Agenda komen. Daarbij is er veel aandacht 
voor de combinatie onderwijs en bedrijfsleven, maar ook op het gebied van recreatie en 
toerisme liggen mooie kansen. Thema’s als duurzaamheid, betekenisvol ondernemen etc. zijn 
in de afgelopen periode volop in beeld gebleven en blijven de komende tijd zeker hoog op de 
agenda staan. 


