Bedrijvenkring Berkelland
De oprichting van de Bedrijvenkring Berkelland is de laatste stap richting één overkoepelende
belangenvereniging voor alle ondernemers in Berkelland. Het proces startte met de komst van de
nieuwe gemeente Berkelland, die graag een centraal aanspreekpunt wilde. Dat werd de IKB in 2006,
gericht op de industrie. In 2012 kwam daar het Platform Berkelland bij, vertegenwoordiger van
industrie, centrumondernemers en onderwijs. Beide werkten samen, veelal ook aan dezelfde
thema’s. Beide waren bovendien voor een belangrijk deel afhankelijk van de inkomsten van het
nieuw opgerichte ondernemersfonds.
Ondanks de gezamenlijke inspanningen echter, kwamen de projecten om het Berkellandse
bedrijfsleven toekomstbestendiger te maken niet goed genoeg van de grond. Het Platform kwam
daarop met een voorstel voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen IKB en Platform, een
efficiëntere en slagvaardigere organisatie. Dat leidde tot de vorming van een stuurgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van beide organisaties. Zij adviseerden uiteindelijk om ‘de stoelen naast
elkaar te zetten’’ en te komen tot één vereniging met ondersteunend daaraan een Aanjager
Bedrijfsleven. De naam van deze nieuwe vereniging werd ‘Bedrijvenkring Berkelland’.
De bestaande entiteit van de IKB is omgevormd naar een vereniging waar IKB en Platform conform
de statuten van de IKB samenkomen. Ondernemers die al lid zijn van de bestaande
Bedrijvenparkverenigingen en Centrumverenigingen zijn voortaan getrapt lid van de nieuwe
vereniging. Het directe lidmaatschap van de IKB is vervallen. Uitzondering vormen ondernemingen
die geen lid (willen) zijn van een van de Bedrijvenparkverenigingen of Centrumverenigingen. Zij
kunnen als ‘vrienden van’ in de categorie ‘buitengewone leden’ lid blijven van de IKB, maar verliezen
wel hun stemrecht. Het nieuwe bestuur vertegenwoordigt zowel de bedrijvenparken (industrie) als
de centrumondernemers (winkeliers), de verenigingen die al binnen de vier kernen bestaan en de
leden die buiten de centra of bedrijvenparken gevestigd zijn. Daartussen lobbyt de nieuwe aanjager.
Opgave van het bestuur is de ondernemers weer bij elkaar te krijgen door onder meer goede
themabijeenkomsten.
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Sven Bonsel, eigenaar Sven voor Ogen in Ruurlo, voormalig Platformbestuurder, als
vertegenwoordiger voor de centra
Richard Grevelink, eigenaar AV Integrate in Neede, voormalig Platformbestuurder, als
vertegenwoordiger van de bedrijvenparken
Tom Krajenbrink, directeur bij Baks Borculo, voormalig IKB-bestuurder, als vertegenwoordiger
industrie en bedrijvenparken
Koen Gerritsen, partner bij BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs in Eibergen, voormalig
IKB-bestuurder, als verantwoordelijke voor financiën
Erna Koeslag, voormalig Platformvoorzitter, als onafhankelijk voorzitter
Tevens worden voor de bestuursvergaderingen uitgenodigd: Michiel Braakman, Aanjager
Bedrijfsleven en Sabine Tankink, Team-EZ gemeente Berkelland.

Daarnaast werkt Harm ten Hoopen vanuit het team EZ bij de gemeente nauw samen met Aanjager
Michiel Braakman.

