
Bestuursinformatie

Het bestuur van BIK bestaat uit een aantal door 
de ledenvergadering gekozen ondernemers in de 
gemeente Barneveld. De belangrijkste punten ten 
aanzien van het bestuur zijn:

• Het bestuur vergadert eens per zes weken.
• BIK organiseert periodiek voorzittersoverleg met 
 de andere ondernemersverenigingen (SOGB) in  
 de gemeente Barneveld.
• Periodiek vindt overleg plaats met het  
 College van B&W van de gemeente Barneveld.
• BIK werkt intensief samen met FOV (Federatie 
 Ondernemerskringen Valleiregio) en VNO-NCW 
 Midden.
• BIK werkt nauw samen met de JOS en de SOGB.
• Binnen het bestuur kent men een portefeuille 
 verdeling, gelijk aan de thema’s in het beleids- 
 plan.
• BIK ondersteunt themabijeenkomsten afhankelijk 
 van de actualiteit.

Beleidsplan
2017 - 2021
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Inleiding

Dit beleidsplan bevat de visie, de missie en de doel- 
stellingen van BIK voor de komende vijf jaar.
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Het bestuur van de BIK streeft er naar om de  
doelstellingen en ambities uit dit plan, samen  
met leden te realiseren. We werken daarom  
per thema met ledencommissies. Op die manier 
waarborgen we dat we de juiste doelstellingen 
blijven nastreven.
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Thema’s
Om onze missie uit te voeren en onze visie waar  
te maken is een aantal kernthema’s benoemd,  
ondersteund door concrete doelstellingen die we  
in de komende planperiode samen met onze leden 
willen realiseren.

Barneveld werkt en onderneemt
Barneveld kent een hoge mate van bedrijvigheid.  
Het is goed om de continuïteit van deze bedrijvigheid  
te garanderen en waar mogelijk bij te dragen aan het 
verbeteren van het ondernemersklimaat. Hiertoe  
dienen de vestigingsomstandigheden te verbeteren.  
De gemeente Barneveld is partner voor BIK om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. 

Concreet worden de volgende onderwerpen van 
belang geacht:

• De beschikbaarheid van voldoende (m2 en milieu- 
 categorieën) en betaalbare competitieve bedrijven- 
 terreinen.
• Herstructureringsprogramma van bestaande  
 bedrijventerreinen (schoon, veilig, vitaal). 
• Beperkt houden van regeldruk.
• Ondernemersvriendelijk aanbestedingsbeleid met 
 redelijke en billijke eisen die het mogelijk maken  
 voor de Barneveldse bedrijven om mee te dingen in 
 een aanbesteding. 
• Met de gemeente Barneveld werken aan behoud  
 van het predicaat “ondernemersvriendelijkste  
 gemeente van Gelderland” met de ambitie om de  
 “ondernemersvriendelijkste gemeente van Nederland” 
 te worden.

Missie

Wij willen het ondernemen in de Gemeente 
Barneveld aantrekkelijker maken

BIK is een vereniging van ondernemers/werkgevers 
in de gemeente Barneveld, gericht op collectieve 
belangenbehartiging in de meest brede zin van  
het woord.

 

Visie 

Barneveld is hét ondernemerscentrum 
van Nederland

BIK staat voor het permanent optimaliseren en  
faciliteren van een goed ondernemersklimaat in  
de gemeente Barneveld. BIK dient de belangen  
van de ondernemers in het werkgebied door  
waar mogelijk die belangen te verdedigen, het  
ondernemerschap te stimuleren, barrières voor 
ontwikkeling bespreekbaar te maken en mede 
te faciliteren dat deze barrières worden geruimd. 
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Barneveld werkt samen 
Barneveld maakt onderdeel uit van de FoodValley 
regio. In de regio werken overheden, ondernemers en 
onderwijsinstellingen (Triple Helix) intensief samen 
aan verbetering van het economisch klimaat. Met als 
bindende factor de aanwezigheid van topsector Food en 
de Wageningen University and Research Centre (WUR). 
Regionale samenwerking draagt positief bij aan de 
lokale economie.

• BIK erkent het belang van regionale samenwerking  
 en zet zich hiervoor in. Leden worden betrokken bij  
 de samenwerking in de FoodValley regio en de  
 daarmee samenhangende projecten. 
• Naast regionale samenwerking zal BIK waar  
 mogelijk en gewenst ook provinciaal, nationaal en  
 internationaal (Europa) samenwerkingen aangaan. 

Barneveld werkt aan de weg
BIK streeft naar een goede bereikbaarheid en infrastruc-
tuur. Hiertoe zijn de volgende projecten van belang: 

• Herstructureren knooppunt A1/A30.
• Doorlopende aandacht voor het lokale en  
 provinciale wegennet.
• Ondersteuning ontwikkeling railterminal.
• Aandacht voor voldoende, bereikbare en  
 beveiligde parkeer- en verzorgingsplaatsen  
 in de omgeving Barneveld.

Barneveld werkt en leert
BIK zet zich in voor een kwalitatieve en kwantitatieve  
match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Hiertoe zijn voor de komende periode de volgende  
onderwerpen benoemd:

• Werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt met als 
 voorwaarde een goede werkgeversdienstverlening.
• Werken aan goed beroepsonderwijs in Barneveld  
 en/of in de regio, aansluitend op de instroombehoefte 
 van het bedrijfsleven.

Barneveld werkt
BIK is van mening dat Barneveld door haar bedrijvig-
heid en ligging een unieke positie in de regio FoodValley 
en daarbuiten inneemt. Deze kwaliteiten kunnen meer 
worden uitgedragen. Hierdoor wordt Barneveld ook voor 
bedrijven van buiten de regio bekend als een aantrek- 
kelijke vestigingsplaats, met de kernkwaliteiten op  
logistiek, poultry en maak-industrie. Samen met de 
leden en stakeholders zal BIK er alles aan doen om  
het unieke karakter van Barneveld uit te dragen.  
Citymarketing en Barneveld Tomorrow zijn hier goede 
voorbeelden van.

Barneveld werkt duurzaam
Alles wat te maken heeft met maatschappelijk  
verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomst- 
gericht denken scharen wij onder duurzaamheid.  
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van  
de welvaart willen genieten, heeft mens en milieu 
ook onze zorg.

BIK werkt actief mee aan projecten zoals circulaire  
economie. Daarnaast houdt BIK zich bezig met het  
stimuleren van regelingen, bewustwording, informatie  
en inspiratie.
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