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‘De vereniging (BKL) heeft ten doel het bevorderen van een goede onderlinge
verstandhouding tussen in Leusden gevestigde bedrijven en het behartigen van hun
gemeenschappelijke belangen’ (Statuten BKL, artikel 3).
Met deze doelstelling als vertrekpunt beoogt deze notitie aan te geven waar de BKL
zich de komende drie jaar sterk voor maakt. Onze ambitie wordt samengevat onder
drie hoofdthema’s:
1. Naar een bedrijfsvriendelijke overheid
2. Oog voor mens en maatschappij
3. Netwerken met de andere BKL-leden en zusterorganisaties

Naar een bedrijfsvriendelijke overheid
Door over en weer tijd en aandacht te investeren is een uitstekende verstandhouding
ontstaan tussen de gemeente Leusden en de BKL. De gemeente onderkent de waarde
van een gezond lokaal bedrijfsleven en ondersteunt dit indien nodig. Op basis van
regelmatig overleg bewaakt de BKL een aantal thema’s:
• De BKL zal een wakende rol blijven spelen ten aanzien van vestigingsruimte
voor ondernemers. Ook voor de langere termijn moet het voor Leusdense
ondernemers mogelijk blijven zich in Leusden te ontwikkelen op bestaande
dan wel nieuw te ontwikkelen locaties.
• We zetten blijvend in op een goed contactpunt tussen gemeente en bedrijven,
nu prima ingevuld door de accountmanagers bedrijven van de gemeente en
•

een maandelijks overleg met de Wethouder.
We bewaken een juiste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk.
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•
•
•

We volgen kritisch de gemeentelijke regelgeving en gaan voor de reductie van
eventuele overlast die deze voor Leusdense ondernemers oplevert.
We zijn aanspreekpunt voor zaken als OV, bereikbaarheid en parkeren en
nemen actief deel aan de Stichting Collectieve Beveiliging.
We nemen deel aan initiatieven rond bovenstaande thema’s die op regionaal
niveau worden besproken (bijvoorbeeld in de Federatie van Bedrijvenkringen
regio Amersfoort).

Oog voor mens en maatschappij
De BKL voorziet haar leden van informatie die ondernemingen helpt om hun
toegevoegde waarde voor de samenleving in te vullen. We proberen regelgeving op
duurzaamheidsgebied, en de praktische consequenties daarvan, te vertalen naar de
individuele Leusdense ondernemer.
• De BKL stimuleert de maatschappelijke rol van bedrijven.
• We bieden een podium voor voorlichting aan BKL-leden op het gebied van
•
•

duurzaamheid en maatschappelijk betrokken ondernemen.
We zijn namens de leden het aanspreekpunt voor Contactpunt MBO (‘de
Matchbeurs’).
We bieden een podium en stimuleren bedrijven om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

Netwerken met de andere BKL-leden
De BKL stelt zich ten doel dé netwerkorganisatie voor Leusdense ondernemers te zijn.
Daartoe spannen we ons in om in ieder geval alle grote ondernemingen in Leusden
aan ons te binden. Alleen zo kan de BKL zich manifesteren als dé representant van het
bedrijfsleven in Leusden. Netwerkactiviteiten worden zoveel mogelijk door en voor de
leden georganiseerd.
•
•
•

•

We stimuleren dat BKL-leden elkaar en de andere stakeholders (KvK,
gemeente, enz.) zakelijk weten te vinden.
We bieden in de vorm van inloopborrels een podium waar de leden elkaar
enkele keren per jaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten.
We communiceren door middel van een Nieuwsbrief en de website-informatie
die naar de mening van het bestuur van belang is voor de BKL-leden. We lenen
ons echter niet voor enige vorm van commerciële communicatie.
We zoeken samenwerking met onze zusterorganisaties (LOF, ZPoint enz.).

Het bestuur kiest er bewust voor haar aandacht te beperken tot de hiervoor
genoemde thema’s. Liever resultaat boeken op enkele belangrijke onderwerpen dan
heel druk in de weer zijn met alles wat op ons pad komt.
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Om deze doelen te kunnen realiseren onderhoudt de BKL structureel contacten met:
• De leden – contact onderhouden via de mail, de website/de nieuwsbrief en
uiteraard tijdens alle bijeenkomsten.
• College van B&W Gemeente Leusden – regelmatig ingeplande afspraken met
de wethouder EZ, informele ontmoetingen in het netwerk.
• Raadsleden – sinds enkele jaren zorgen de gemeenteraad en de BKL voor een
periodiek ontmoetingsmoment om zo ook raadsleden en ondernemers met
elkaar in contact te brengen.
• Federatie van Bedrijvenkringen regio Amersfoort – alle bedrijvenkringen uit

•

de regio komen periodiek bijeen om over ruimtelijke en economische thema’s
te spreken. Dit is ook de verbinding naar ontwikkelingen die de regio aangaan
vanuit provincie en rijk.
Collega-verenigingen als het LOF, VAB, ZPoint en anderen – regelmatig
contact, in te vullen aan de hand van thema’s die ons gezamenlijk raken.

In onderling overleg zijn op basis van de bovengenoemde thematische indeling én
rekening houdend met een aantal functionele gebieden de volgende portefeuilles
samengesteld:
Ron Verhoeve
Bert Boeijink
Vacature
Yvette van der Willik
Stan v.d. Wildenburg

Voorzitter, externe contacten
Penningmeester, Collectieve Beveiliging,
Naar een bedrijfsvriendelijke overheid, Federatie, mobiliteit
Secretaris, Oog voor mens en maatschappij
Netwerken met de andere BKL-leden, externe communicatie
Netwerken met de andere BKL-leden, externe communicatie

Ron Verhoeve
Leusden, mei 2018
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