
 

 
 

 

 

Beste Berkellandse Ondernemer, 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u over de dorpsraad die in 

Ruurlo vormgegeven wordt, maakt u kennis met het WerkgeversSteunpunt Achterhoek en kunt u zich 

aanmelden voor de MKB Deal, een programma waarin u met experts werkt aan uw bedrijf. Daarnaast leest 

u over Agem dat mogelijkheden voor zonnepanelen op uw daken kosteloos en onafhankelijk in beeld 

brengt. Maar het eerste nieuws leest u over de eerste fysieke bijeenkomst in November, wij zijn blij dat dit 

weer mogelijk is na anderhalf jaar afstand houden, thuis werken en digitale bijeenkomsten.   

 

Namens het bestuur van de Bedrijvenkring Berkelland. 

Richard Grevelink, Tom Krajenbrink, Sven Bonsel, Michiel Braakman, Erna Koeslag en Koen Gerritsen.   

 

 

  

Bijeenkomst bij 
Verosol Eibergen 

  

18 November  
 

We zijn blij te kunnen melden dat de leden van de bij de Bedrijvenkring 

Berkelland aangesloten verenigingen in de Week van de Ondernemer worden 

uitgenodigd voor een bezoek aan Verosol in Eibergen. 



 

Verosol is onderdeel van het Deense bedrijf Kvadrat en ontwerpt en produceert 

functionele stoffen voor de binnenzonwering. Een speciaal proces is het 

metalliseren van textiele stoffen.  

Na een presentatie van het bedrijf en een rondleiding is het tijd voor 

ontspanning en gezelligheid. Na alle belemmeringen vanwege Corona zal 

iedereen blij zijn om onder het genot van hapjes en drankjes weer met collega’s 

van gedachten te kunnen wisselen en nieuwe contacten te kunnen leggen. Ook 

de gemeente Berkelland zal aan deze bijeenkomst deelnemen. 

Het programma begint vanaf 16 uur en zal duren tot ca. 20.00 uur. De 

uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. Meld u snel aan, want het aantal 

plaatsen is gelimiteerd! We zien ernaar uit u op 18 november te mogen 

verwelkomen. 

 

   

Dorpsraad Ruurlo 

  

werken aan leefbaarheid 
 

 

 

Uit verschillende initiatieven in Ruurlo is het idee geboren om alle krachten in 

Ruurlo te bundelen, om ervoor te zorgen dat Ruurlo in de toekomst meegaat 

met zijn tijd maar toch zijn karakter en cultuur kan vasthouden. 

In een dergelijk proces is het belangrijk dat alle belanghebbenden hun stem 

kunnen laten horen: de bedrijven en de centrumondernemers, maar ook de 

verenigingen, de scholen, de cultuursector, de makelaars en de 

woningbouwvereniging, de agrarische sector, de gemeente, maar zeker ook de 

inwoners. 

Het zoeken naar de goede opzet paste mooi in een door de provincie 

gesubsidieerd programma, waardoor de deelnemers werden ondersteund en 

gefaciliteerd door adviesbureau Ik Onderneem! uit Arnhem. De adviseurs 

hebben met al hun ervaring en enthousiasme goed werk geleverd. De zoektocht 

begon met ongeveer 25 deelnemers en aan het eind van de 5e bijeenkomst 



 

waren er nog ruim 20 over. Het proces heeft 5 belangrijke aandachtsgebieden 

opgeleverd, waarbij werkgroepen een eerste serie plannen hebben uitgewerkt. 

Wat dat betreft: er zijn ideeën genoeg! 

Alle deelnemers zijn het erover eens dat het plan om te komen tot een 

Dorpsraad Ruurlo nu verder moet worden uitgewerkt en geformaliseerd. Er is 

een groep “kwartiermakers” geformeerd die dit gedeelte op zich zal nemen. 

Belangrijk is om alle inwoners van Ruurlo en alle andere belanghebbenden 

goed in dit proces mee te nemen om verzekerd te zijn van draagvlak. Aan 

enthousiasme om er een succes van te maken ontbreekt het in elk geval niet. 

 

   

Het WerkgeversServicepunt 
Achterhoek 

  

(WSPA)  
 

Misschien is het bij de meeste lezers een bekend fenomeen, het kan ook zijn 

dat ondernemers er zijdelings van hebben gehoord of niet weten van het 

bestaan. Genoeg reden om een gesprek te voeren met accountmanagers Judith 

Wopereis en Bianca Wolf. Beiden hebben een achtergrond in de uitzend- en 

detacheringsbranche, beschikken daardoor over veel ervaring met advisering 

op het gebied van personeel en arbeid en kunnen hierdoor goed inschatten 

welke job bij welke persoon past. 

Het WSPA geeft advies op het gebied van HRM-vraagstukken, subsidies en 

regelingen en bemiddelt namens het UWV en de gemeentes in de Achterhoek, 

waaronder Berkelland, tussen mensen die op zoek zijn naar een baan en 

potentiele werkgevers. Een aantal van die mensen heeft, zoals dat in de huidige 

termen wordt genoemd, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat het 

vaak nodig is om maatwerk te leveren om de match tussen vraag van een 

werkgever en mogelijkheden van de werknemer te realiseren. Dat vergt soms 

wat extra inspanning en creativiteit van beide kanten, maar de beloning is 

evident: 

 Meer mensen aan het werk 

 Meer aanbod in een krappe arbeidsmarkt 



 

 Meer mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 Lagere maatschappelijke kosten door verlaging van de uitkeringen 

 Een mogelijkheid voor bedrijven om zich te onderscheiden als sociale 

werkgever (Unieke Achterhoekers aan het Werk) 

Voor de gemeente Berkelland is het WSPA actief voor zo’n 1200 Berkellanders 

die op dit moment op zoek zijn naar een werkplek of met behulp van 

ondersteuning aan de slag zijn gegaan. De successen worden zowel bij kleinere 

als bij grote werkgevers behaald. Bij een werkgever met een productielijn 

werken er soms wel 50 mensen die aan de slag zijn gegaan via het WSPA. 

Judith en Bianca zijn de werkgevers graag van dienst om vraag en aanbod op 

het gebied van personeel en arbeid optimaal op elkaar af te stemmen. Ze zijn 

bereikbaar op nummers 06- 53134038 (Judith Wopereis) en 06-86815616 

(Bianca Wolf) of op het centrale nummer van het WSPA 088-3650400. Meer 

weten? Kijk op www.wspachterhoek.nl 

 

   

MKB Deal  
 

aan je bedrijf werken 
 

“Je moet niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf werken”. Aan het 

woord is Peter Stoverink, eigenaar van Stooff Interior Projects in Eibergen. Hij 

neemt deel aan het programma van de MKB-deal omdat hij zich een objectieve 

spiegel van zijn bedrijf wil laten voorhouden. Er kunnen altijd dingen anders en 

beter, maar door de waan van alledag sta je hier niet altijd bij stil.  

De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van 

minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven. De Achterhoek 

is één van de eerste negen regio’s die door het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat is omarmd voor het sluiten van een MKB-Deal. Deze wordt 

mede mogelijk gemaakt door: 8RHK ambassadeurs, De Graafschap, Rabobank 

Graafschap en Rabobank Noord-Oost Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek, 

RCT Gelderland, Metaalunie, SIKA, provincie Gelderland en het ministerie van 

EZK. Het is bedoeld voor bedrijven met tussen de 10 en 100 werknemers. 

https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=5ec5bd767d&e=c498870aa8


 

Peter: “Je wordt ingedeeld in een groep met andere ondernemers. Alle 

uitgewisselde informatie is vertrouwelijk. Onder leiding van een ervaren 

bedrijfskundig adviseur worden alle facetten van de onderneming geanalyseerd. 

Juist ook door deelname van andere ondernemers ontstaat er een praktische 

uitwisseling van ideeën over hoe je dingen anders en beter zou kunnen doen en 

of je wel met de goede en meest kansrijke dingen bezig bent.”  

Na de verkennende fase wordt een verbeterplan op maat opgesteld waar je 

mee aan de slag kunt.  

De eigen bijdrage voor de deelnemers bedraagt slechts € 1.000. Er zijn nog 

plaatsen beschikbaar voor volgende rondes, dus als dit verhaal je aanspreekt, 

laat deze kans dan niet lopen! 

Aanmelden kan via deze link: https://8rhk.nl/mkbdeal/ 

 

DOE MEE EN WERK OOK AAN JE BEDRIJF 

AANMELDEN MKB DEAL  

 

 

 

  

Zonnepanelen op jouw 
bedrijfsdak(en)? 

  

neem contact op we helpen je graag. 

 

In de media lees en hoor je vaak over wat er niet mogelijk is als het gaat over 

zonnepanelen.  Over het net dat vol zit of verzekeraars die moeilijk doen. 

Dankzij de gemeente Berkelland kan Agem jou kosteloos en onafhankelijk in 

beeld brengen wat er wél mogelijk is en welke keuzes jij kan maken.  

Heb jij een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 A)?  

Wanneer jij een kleinverbruikersaansluiting hebt, dan kun je in de meeste 

gevallen nog gewoon terugleveren en hiermee zelf je eigen energie gaan 

opwekken. Hier gelden namelijk nog géén transportbeperkingen. Goed nieuws 

https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=1a6df708ab&e=c498870aa8
https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=d6e42ef721&e=c498870aa8


 

dus! Jij kunt je gelijk aanmelden voor de gratis quickscan van Agem 

via www.agem.nl/zonnigebedrijven. 

Heb jij een grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A )?  

Voor grootverbruikersaansluitingen (> 3 x 80 A) is het wel even opletten. 

Berkelland kleurt op dit moment bijna volledig oranje/rood op de kaart voor 

teruglevercapaciteit. (Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet 

(netbeheernederland.nl))*. Echter, dit soort kaarten geven vaak een vertekend 

beeld van de mogelijkheden die er op korte termijn wel degelijk zijn. 

Liander werkt namelijk volop aan het verzwaren van het elektriciteitsnet in 

Berkelland. In het westelijke deel van Berkelland zal volgend jaar alweer meer 

capaciteit voor teruglevering zijn. Het oostelijke deel volgt het jaar erop, in het 

vierde kwartaal van 2023. Heb jij interesse in zonne-energie van jouw 

bedrijfsdak(en)? Vraag dan de gratis quickscan aan! 

Aanmelden voor deelname aan Zonnige Bedrijven kan 

via www.agem.nl/zonnigebedrijven. Projectleiders Alfred en Ruud pakken jouw 

aanmelding zo snel mogelijk op. 

Alfred Veenstra 

Projectleider Agem 

projecten@agem.nl  

tel: 0314 – 820 388 

 

 

 

 

 

 *Let op: de kaarten over netcongestie gelden niet voor kleinverbruikers (max. 3x80A in meterkast), 

waardoor het salderen op eigen dak voor kleinverbruikers dus nog gewoon mogelijk is. Hier gelden 

géén transportbeperkingen. 

 

 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief ?  

https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=ffbb86de85&e=c498870aa8
https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=e2e854079a&e=c498870aa8
https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=e2e854079a&e=c498870aa8
https://bedrijvenkringberkelland.us7.list-manage.com/track/click?u=68e9c975b360e2f8549d77dbf&id=89e2460864&e=c498870aa8
mailto:thijs.huls@agem.nl


MAIL NU MICHIEL BRAAKMAN  
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