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De Barneveldse Industriele Kring,
opgericht in 1969, is een
ondernemersvereniging voor alle
ondernemers in de gemeente
Barneveld.



MISSIE 
WAAR STAAN WE VOOR

Als actieve
ondernemersvereniging in de
gemeente Barneveld behartigen
wij de belangen van onze
ondernemende leden.
Collectieve voorzieningen in
overleg met de verschillende
stakeholders is wat ons
samenbrengt. Dit doen wij door
middel van het leggen van
verbindingen met ondernemers
in een ongedwongen sfeer en
een dynamisch netwerk. Hierbij
dragen wij bij aan de
economische groei van
Barneveld.



VISIE
WAAR GAAN WE VOOR

Barneveld is het
ondernemerscentrum van
Nederland. De BIK staat voor het
permanent optimaliseren en
faciliteren van een goed
ondernemersklimaat in de
gemeente Barneveld.



LOCATIE
De vestigingsplaats van ondernemersvereniging de BIK is in het hart van Barneveld.
Op de bovenste etage van het pand van de Rabobank bevindt zich het huidige
kantoor van de BIK. Reguliere bestuursvergaderingen vinden doorgaans ook daar
plaats. Evenementen en bijeenkomsten die voor de leden van de BIK georganiseerd
worden, vinden afwisselend plaats bij voorkeur bij een van de leden. 

ALGEMENE INFORMATIE
Leden betalen € 395,- per bedrijf als jaarlijkse contributie. Op dit moment telt de BIK

180 leden. Ondernemers in de gemeente Barneveld mogen lid worden. 
 

Het bestuur van BIK bestaat uit een aantal door de ledenvergadering gekozen
ondernemers in de gemeente Barneveld. 

 



BELANGRIJKE PUNTEN
TEN AANZIEN VAN HET BESTUUR 

Het bestuur vergadert eens per zes weken.
Het bestuur vergadert eens per kwartaal met de andere ondernemersverenigingen
(SOGB) in de gemeente Barneveld.
Periodiek vindt overleg plaats met het college van B&W van de gemeente
Barneveld.
Periodiek vindt overleg plaats met de gemeenteraad van de gemeente Barneveld.
BIK werkt intensief samen met FOV (Federatie Ondernemerskringen Valleiregio).
BIK werkt nauw samen met de JOS.
Binnen het bestuur kent men een portefeuilleverdeling, gelijk aan de thema’s in
het beleidsplan.
De BIK ondersteunt themabijeenkomsten afhankelijk van de actualiteit.
De BIK organiseert diverse bijeenkomsten voor haar leden.
Werving van nieuwe leden en uitstraling van de BIK is een continu proces.
Onderhoud en verzorging website, nieuwsbrief, uitnodigingen en overige
communicatie met de leden is een continue proces.
Onderhoud financiële administratie en contact met de accountant is een continu
proces.



SAMENSTELLING

BESTUUR EN
ONDERSTEUNING

Samenstelling bestuur
Robert Kwintenberg, voorzitter
Gerard van Beek, algemeen
bestuurslid
Ton Uljee, secretaris
Bert Roordink, penningmeester
Wilma Gorissen, algemeen
bestuurslid
Marcel Wijnen, algemeen bestuurslid

JOS-matties
Jan Schut
Rik van der Woerd
Winny van Engelenhoven

Secretariaat
Heleen Kleijer



PROCEDURES
&

FINANCIEEL
BELEID

Procedures
De te volgen procedures van de vereniging staan grotendeels beschreven in de
statuten. Uitgangspunt is dat het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. De jaarlijkse algemene
ledenvergadering zorgt ervoor dat ieder onafhankelijk lid zijn stem heeft binnen de
vereniging. Binnen de procedures van de vereniging zijn twee zaken van belang om
expliciet te vermelden: de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en de
overlegstructuur. 

Financieel beleid
De financiële organisatie ligt in handen van de penningmeester en het secretariaat.
Zij zorgen voor de begroting voor het komende jaar en geven aan welke financiële
middelen er beschikbaar zijn voor de verschillende activiteiten van de vereniging. Dit
doen zij in nauw contact met de accountant. 
De financiën worden tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden
verantwoord door de penningmeester.



BELEIDSTHEMA’S &
PORTEFEUILLE-
VERDELING

We willen opkomen voor de belangen van onze leden zoals ruimte
om te ondernemen, een goed vestigingsklimaat en geen
overbodige overheidsregels, circulariteit, samenwerkingen.
Concreet hebben we de volgende portefeuilles samengesteld:
Bedrijventerreinen (Marcel Wijnen
Infrastructuur (Ton Uljee)
Samenwerkingen in de regio (Robert Kwintenberg)
Arbeidsmarkt en onderwijs (Gerard van Beek en Bert Roordink)
Duurzaamheid (Wilma Gorissen) 



POSITIONERING

Het uitgangspunt van de BIK is duidelijk;
elke ondernemer in de gemeente
Barneveld zou lid moeten zijn van de BIK.
Omdat dit nog niet het geval is, is het van
belang om uit te zoeken hoe we meer
ondernemers aan de BIK kunnen binden. 



SAMENWERKINGEN IN
DE REGIO
Portefeuilleverantwoordelijke: Robert Kwintenberg
JOS mattie: Rik van der Woerd

Barneveld maakt onderdeel uit van de Regio Foodvalley. In de regio werken
overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen intensief samen aan verbetering
van het economisch klimaat. De BIK erkent het belang van regionale samenwerking
en zet zich hiervoor in. Leden worden betrokken bij de samenwerking in de Regio
Foodvalley en de daarmee samenhangende projecten. Naast regionale
samenwerking zal de BIK waar mogelijk en gewenst ook provinciaal, nationaal en
internationaal samenwerkingen aangaan. 

Plan

Regio Foodvalley
Als afvaardiging van het BIK-bestuur heeft Gijs Eikelenboom zitting in de Economic
Board Regio Foodvalley. 

FOV
Bert Roordink en Ton Uljee nemen deel aan de FOV-vergaderingen.

SOGB
Robert Kwintenberg neemt deel aan de SOGB-vergaderingen en zit deze
vergaderingen voor. 

Ledenwerving
Om de continuïteit van de BIK te kunnen waarborgen en te zorgen voor groei, dient
er actief om te gaan met ledenwerving. Uiting in onder andere BiB. 



BEDRIJVENTERREINEN

Portefeuilleverantwoordelijke: Marcel Wijnen
JOS mattie: Jan Schut

Barneveld kent een hoge mate van bedrijvigheid. Wij willen bijdragen aan de
continuïteit van deze bedrijvigheid en het verbeteren van het ondernemersklimaat.
De gemeente Barneveld is partner voor de BIK om deze doelstellingen te
verwezenlijken.

Concreet worden de volgende onderwerpen van belang geacht:
De beschikbaarheid van voldoende (m2 en milieucategorieën), betaalbare en
competitieve bedrijventerreinen. 
Herstructureringsprogramma van bestaande bedrijventerreinen (vitaal, schoon,
veilig en duurzaam).
Beperkt houden van regeldruk. 
Behoud van de titel “ondernemersvriendelijkste gemeente van Gelderland” met de
ambitie om de “ondernemersvriendelijkste gemeente van Nederland” te worden.

Plan

Grond
Continu proces met de gemeente inzake gronduitgifte. Belangrijk is dat grond
direct aan de eindgebruiker verkocht wordt en niet aan projectontwikkelaars. 

Revitalisering
Overleg met stakeholders inzake Revitalisering Harselaar Oost. Gebruikmakende
van de subsidie die de gemeente heeft verkregen. 

BIZ
Onderzoek naar het opzetten van een BIZ voor de Harselaar. Dit in overleg met
SVBB en BIZ de Briellaerd, hetgeen als voorbeeld dient. 

Railterminal
In overleg met de groep ondernemers die samen de stuurgroep Railterminal
Barneveld vormen, zorgen voor de best mogelijke optie voor het realiseren van een
railterminal in Barneveld. Exploitant speelt hierin een grote rol. 



INFRASTRUCTUUR
Portefeuilleverantwoordelijke: Ton Uljee

De BIK streeft naar een goede bereikbaarheid en infrastructuur. 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.

Plan

Infrastructuur
Ton Uljee heeft samen met Wim van Reenen periodiek overleg met de gemeente
inzake de infrastructuur in en rondom de gemeente Barneveld.



ARBEIDSMARKT EN
ONDERWIJS

Portefeuilleverantwoordelijken: Gerard van Beek en Bert Roordink

De BIK zet zich in voor kwalitatieve en kwantitatieve match tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt. We werken aan goed beroepsonderwijs in Barneveld en/of in
de regio, aansluitend op de instroombehoefte van het bedrijfsleven. Voorbeelden
hiervan zijn Barneveld Tomorrow en BTO. 

Plan

Human Capital (BTO)
Gerard van Beek en Robert Kwintenberg zitten in het bestuur van BTO. Meedenken
in de strategiebepaling. 

Human Capital (Barneveld Tomorrow)
Gerard van Beek zit in het bestuur van Barneveld Tomorrow. Heleen Kleijer zit in het
operationeel team van Barneveld Tomorrow. Beiden denken mee in de
strategiebepaling.

Human Capital (Sociaal Domein)
Wilma Gorissen en Bert Roordink nemen deel aan de vergaderingen met het Sociaal
Domein van de gemeente Barneveld. 



DUURZAAMHEID

Portefeuilleverantwoordelijke: Wilma Gorissen

Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie
en toekomstgericht 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.

De BIK werkt actief mee aan een circulaire economie door zich bezig te houden met
het stimuleren van regelingen, bewustwording, informatie en inspiratie.

Plan

Duurzaamheid
Overleg met de gemeente inzake duurzaamheid.

Subsidie
In 2019 is de BIK een subsidie toegekend om alle ondernemers in de gemeente
Barneveld een energiescan aan te bieden met 50% korting. Deze subsidie loopt tot
september 2022. Heleen heeft samen met Schuiteman en Innax een afspraak staan
om de oplevering hiervan af te wikkelen.  

Versnellingskamer Circulair 
Wilma vertegenwoordigt het BIK-bestuur in de versnellingskamer Circulair, hetgeen
het bestuur vormt van het Living Lab. Projecten die voor BIK-leden toepasbaar zijn
worden naar ons toegetrokken. 



SECRETARIAAT

Portefeuilleverantwoordelijke: Heleen Kleijer

Alles wat te maken heeft met de uitvoering, voorbereiding, uitwerking, organisatie
en communicatie van alles wat met de BIK te maken heeft, ligt bij het secretariaat.
Het bestuur vergadert eens per zes weken. De BIK organiseert periodiek
voorzittersoverleg met de andere 10 ondernemersverenigingen (SOGB) in de
gemeente Barneveld. Periodiek vindt het overleg plaats met het college van B&W
en de gemeenteraad van de gemeente Barneveld. Voor de leden van de BIK worden
diverse bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken per jaar georganiseerd.

Plan

Overlegstructuur
Aan het einde van het jaar levert Heleen Kleijer een overlegstructuur op aan het BIK
bestuur, waarin de overleggen gepland staan voor het daaropvolgende jaar. 

Bijeenkomsten/evenementen
Er worden circa 5/6 bijeenkomsten/evenementen gepland. De organisatie hiervan
wordt door Heleen Kleijer in overleg met het BIK- en JOS-bestuur gedaan. 

Facturatie
Heleen Kleijer zet jaarlijks de begroting en jaarrekening op in overleg met
Schuiteman Accountants en de penningmeester (Bert Roordink) en draagt zorg
voor tijdige facturatie.

Ledenadministratie
Zorgdragen voor accurate ledenadministratie (Heleen Kleijer).

Communicatie
Leden worden op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en nieuwsfeiten
door middel van de nieuwsbrief, website, BiB, social media (Heleen Kleijer).



WWW.BIKBARNEVELD.NL


