
 
Beste mensen  
 
Het is zover…… 
 

In  2008/2009 zijn enkele ondernemers bij elkaar samen gekomen in een wat wij zijn gaan noemen 
een “studiegroep 2020” ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Het doel 
was meer het belang te onderstrepen van een ondernemend Berkelland. Dat kreeg in die tijd 
nauwelijks aandacht bij de politiek en bij het uitvoering van het beleid, terwijl een welvarend 
Berkelland alleen mogelijk  is met en sterk bedrijfsleven. We hebben toen eind 2009 een rapport 
uitgebracht onder de titel :  Berkelland 2020: Dynamisch maar Authentiek. 
Daarin zijn niet alleen zijn het tienpuntenplan voor de Berkellandse economie verwoord, maar ook 
zaken als verkeer en vervoer, koppeling onderwijs, etc. In totaal betreft het negen beleidsterreinen.   

Tien jaar vooruit kijken was en is het nog steeds uitdagend en spannend, maar het is belangrijk. Want 
we gaan stappen zetten in een nieuw tijdperk. Nu, tien jaar later, zijn vele in 2009 genoemde punten 
op gebied van economie gerealiseerd of in gang gezet. Tevens is de samenwerking met lokale en 
regionale en provinciale overheden en organisaties velen malen beter en wordt het belang van het 
bedrijfsleven onderkend. Ook hierdoor kantelt Berkelland, Regio, provincie en Nederland.  
Een eerste aanzet in 2009 was de profilering van het bedrijfsleven, met een bijeenkomst voor de 
Berkellandse ondernemer onder het thema Positief en innovatief samenwerken naar 2020. In die tijd, 
april 2009, heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de IKB, met de toenmalige voorzitter  Tonny 
Winkelhorst. Mede dankzij zijn hulp hebben we de bijeenkomst kunnen organiseren. Hij is dan ook 
voor “verantwoordelijk” dat ik ben toegetreden als bestuurder van de IKB.   
 
De beginjaren 2010 -2015 waren uitdagende jaren voor het bedrijfsleven door de economische en 
financiële crisis, maar gelukkig verkeren we al enkele jaren weer in betere tijden. Maar zoals vele 
malen kenbaar gemaakt tijdens bijeenkomsten, gesprekken en in de nieuwsbrieven, hebben we nog 
steeds te maken met uitdagende en veranderende tijden, o.a. op gebied van de technologische, 
ecologische en vooral maatschappelijke ontwikkelingen. Naar mijn mening is de sociale innovatie de 
grootste uitdaging.  Dat was ook de reden om  in samenwerking met de Universiteit Twente  in 
2014/2015 een jaarprogramma  te starten om de innovatieve competenties in de bedrijven te 
verbeteren.   
 
Belangrijk voor mij als bestuurder was het gesprek met de leden, niet alleen over korte termijnzaken, 
maar vooral ook over de lange termijnzaken. Mijn tip was dan ook om op vrijdagmiddag eens een 
paar uur de “benen op het bureau” te leggen en eens na te denken over uw huidige verdienmodel, 
de waarde van uw onderneming (voor velen hun pensioenpot) in de directe omgeving en de 
bedrijvenparken. Stel daarna dan de vraag of de huidige koers over 5 of 10 jaar nog past. Natuurlijk 
ga je als bestuurder niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar belangrijk voor mij als 
bestuurder van de IKB was een “omgeving” te creëren waar de leden hun bedrijfsvoering kunnen 
optimaliseren. Als bestuurder heb je daarbij naar mijn mening een ondersteunde en stimulerende 
rol.  
 
De afgelopen jaren hebben we ons als bestuur van IKB daarvoor ingezet door o.a. informatie te delen 
via website en nieuwsbrieven en bijeenkomsten te organiseren over innovatie, duurzaamheid, 
samenwerking en kennisdeling. De vier sleutelwoorden voor succes waarbij ook vertrouwen een 
belangrijke rol speelt. Er is nu een nieuwe uitdaging voor een andere aanpak voor de komende 10 
jaar. We staan aan de vooravond van een nieuwe economie. In deze nieuwe economie werken de 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen nog veel meer samen, over de eigen grenzen heen.  Er is 
meer kennis buiten uw onderneming dan binnen. Op naar de koers van 2030. Ik wens u daarbij veel 
succes.  



 
Het is zover … vandaag mijn laatste dag als bestuurder van IKB.  Dank voor de mooie woorden. Dank 
voor het cadeau….Dank aan de leden, het bestuur en secretariaat  voor de prettige en fijne 
samenwerking de afgelopen jaren. Dank ook aan het EZ- team van de gemeente Berkelland.  
Ik wens u allen goede zaken voor nu en in de toekomst   
 

Rinus Smet,  

18 april 2019 

 

 

 


