
Ramen open!
Het zijn rare en zware tijden 
voor een groot deel van ons 
bedrijfsleven. Veel onderne-
mers moeten al langere tijd 
verplicht de deuren gesloten 
houden voor het publiek. De 
horeca en winkels mogen 
mondjesmaat open voor het 
afhalen van bestellingen en 
sinds kort is er voor winkels 
bezoek op afspraak. In de 
productiehal en op de bouw-
plaats wordt hard doorge-
werkt, maar met strenge 
voorzorgsmaatregelen: han-
denwassen, mondkapjes en 
afstand houden. Bezoek en 
persoonlijke ontmoetingen 
zijn beperkt tot het hoogst-
noodzakelijke. Overleg met 
klanten en toeleveranciers 
gaat via videobellen.

Nog meer dan normaal is 
bedrijvigheid afgesloten en 
onzichtbaar voor de samen-
leving. Gelukkig mogen de 
ramen weer een klein stukje 
open. Er blijven zorgen over 
de besmettingsgraad, maar 
de vaccinatiecampagne komt 
op stoom. Het is voor onder-
nemers tijd om, voorzichtig, 
na te denken over hoe ze 
straks weer mensen mogen 
verwelkomen in hun bedrijf. 
Wie het nu slim aanpakt, 
heeft daar straks voordeel bij.

Online en afhaal blijvertjes?
Veel van onze lokale winkels, 
bijvoorbeeld modezaken zo-
als Puur Fashion in Zelhem 
en By Jessi in Hengelo, heb-
ben een online verkoopka-
naal geopend. Dat bleek veel 
werk, maar het moest wel 
door de lange sluiting. Met 
winkelen op afspraak trekken 
ze nu hopelijk ook weer klan-
ten naar de fysieke winkel, 
maar het zou mij verbazen 
als de combinatie met online 
verkoop niet een blijvertje is.

Ook de horeca gooide het een 
groot deel van het afgelopen 
jaar over een andere boeg. 
Zelfs onze bekende Achter-
hoekse traditie-restaurants 
zoals De Gouden Karper, Ho-
tel Bakker en het Wapen van 
Bronkhorst gingen afhaalme-
nu’s aanbieden. Dat kan de 
beleving van de vertrouwde 
gastvrijheid in de gelagka-

mer en op het terras natuur-
lijk nooit vervangen, waar 
de vaste klantenschare naar 
snakt. Maar als ik voor me-
zelf spreek, zou ik het wel fijn 
vinden als ik ook de afhaal-
menu’s kan blijven bestellen.

Heropening komt dichterbij
We staan op de drempel van 
de behoedzame en stapsge-
wijze heropening van bedrij-
ven. Dat is een goed moment 
om te bedenken of we weer 
gewoon terug willen naar het 
oude, of dat we ook de online 
contacten met klanten en za-
kenrelaties willen behouden. 
Mij lijkt het verstandig beide 
te blijven doen. Klanten ko-
men niet vanzelf terug. Stagi-
airs en nieuwe medewerkers 
komen niet vanzelf op de va-
catures af. De Talententuin, 
het succesvolle jaarlijkse eve-
nement voor stageplekken in 
de techniek in de Achterhoek, 
is dit jaar online georgani-
seerd. Op www.talententuin-
achterhoek.nl staan prachtige 
filmpjes van bedrijven die 
zichzelf presenteren aan stu-
denten, maar helaas niet van 
een bedrijf uit Bronckhorst.

Laat je bedrijf zien
Mijn oproep aan bedrijven 
in Bronckhorst is: gooi straks 
als het weer kan de ramen 
wagenwijd open! Verwelkom 
niet alleen klanten en zaken-
relaties, maar laat ook het 
grote publiek zien wat je doet! 
Laat iedereen in het dorp zien 
welke mooie producten je 
maakt. Laat zien waar je trots 
op bent. Laat iedereen kennis-
maken met de goede dienst-
verlening en de persoonlijke 
behandeling waar bedrijven 
in Bronckhorst zo ontzettend 
goed in zijn. Laat iedereen 
weten hoe je je inzet om aan 
specifieke vragen van klanten 
tegemoet te komen en prach-
tig maatwerk levert. En laat 
collega-bedrijven ook eens 
zien wat je voor elkaar kunt 
betekenen. Bronckhorster be-
drijven zijn bescheiden over 
de kwaliteit van hun werk. 
Wat mij betreft te bescheiden. 
Gooi de ramen open!

Willem Buunk, 
Wethouder economische zaken

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – Voor het eerst in het bestaan van de BKB 
is het niet mogelijk geweest een Algemene Ledenvergade-
ring te organiseren begin januari. De leden zijn dan ook 
per e-mail geïnformeerd over de aspirant en verkiesbare 
bestuursleden en de stemming hierover heeft per e-mail 
plaatsgevonden. Op een nog nader te bepalen tijdstip zal er 
alsnog een Algemene Ledenvergadering worden georgani-
seerd waarin het bestuur verantwoording zal afleggen over 
gedane zaken van het afgelopen jaar en de leden kunnen 
dan hierop actief reageren.

Op 19 januari 2021 sloot de 
termijn waarop leden een 
reactie konden geven op de 
kandidaat bestuursleden die 
per e-mail zijn voorgesteld. 
Hierop heeft het bestuur al-
leen maar positieve berichten 
ontvangen. 

Per 1 februari zijn Rianne van 
der Wal, Marcel Kasteleijn, 
Gerrit Onstenk en Rianne van 
Daalen dan ook ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel.

De inschrijving van Roy Wol-
brink is per 1 februari bij de 
Kamer van Koophandel aan-
gepast in: Penningmeester. 
Met al dit goede nieuws heeft 
de BKB ook nog een vacature 
voor de functie van voorzit-
ter. Tips wie het bestuur voor 
deze functie kan benaderen 
of zelf geïnteresseerd? Aar-
zel dan ook alsjeblieft niet en 
neem contact op met Hennie 
Hebbink via secretariaat@
bkbronckhorst.nl en zij legt 

graag de verbinding met Pie-
ter Gerrits die momenteel het 
voorzitterschap ad interim in-
vult. Pieter wil graag virtueel 
een kopje koffie drinken met 
een geïnteresseerde en praat 
hem of haar in 30 minuten 
helemaal bij over de verwach-
tingen. Daag jezelf uit en kijk 
rond in je netwerk!

Bestuursleden en leden van 
de activiteitencommissie 
hebben de afgelopen we-
ken een belronde gemaakt 
langs de leden en bijna alle 
leden persoonlijk gesproken. 
Het doel van de belronde? 
Warme belangstelling tonen 
richting de leden en infor-
meren hoe het gaat met de 
bedrijven in de regio en hun 
personeel. Dit heeft mooie 
gesprekken opgeleverd en 
waardevolle informatie. Be-

paalde sectoren hebben 
geen last van terugloop in 
omzet, dat was fijn om te ho-
ren. Echter de detailhandel, 
horeca en zakelijke dienst-
verlening hebben het een 
stuk zwaarder.

Ben je als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB en 
haar leden? Meld je dan al-
vast aan voor één van de bij-
eenkomsten die over hopelijk 
niet al te lange tijd weer ge-
organiseerd gaan worden en 
kom een keer proefdraaien! 
De activiteitencommissie ver-
heugt zich hierop, net als het 
bestuur.

Met ondernemende groet,
Het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst

   

Van inpaktafel naar logistiek centrum
BRONCKHORST/HENGELO – 
“Na de groei de afgelopen ja-
ren van onze online verfwin-
kel, kreeg het online winkelen 
een enorme boost in 2020, 
vanwege corona. Bouwmark-
ten en winkels waren geslo-
ten, maar de webshop mocht 
open blijven”, vertelt Jan-Wil-
lem Harmsen. Op 25 februari 
is het nieuwe logistieke cen-
trum in Hengelo Gld. open 
gegaan. “Op deze verhuisdag 
zijn rond 15.00 uur de eerste 
bestellingen van de nieuwe 
rollenbanen gerold.”

Door Liesbeth Spaansen

Het idee om online verf te 
gaan verkopen dateert uit 2012 
en in 2013 was onlineverf.nl al 
een feit. In de loop der jaren 
groeide deze tak van Harm-
sen in Hengelo uit tot een vol-
waardig en zelfstandig bedrijf. 
“Bizar hoe snel dat is gegaan. 
Vier jaar geleden stonden we 
nog een klein aantal bestellin-
gen op een werktafel in te pak-
ken midden in de werkplaats 
van het schildersbedrijf. Al 
snel was de ruimte te klein en 
waren snellere en meer meng-
machines nodig.”
In het nieuwe pand zijn de 
processen verbeterd. Order-
pikkers brengen de bestellin-
gen in kratjes naar de banen 
waar de bestellingen over-
heen rollen. Eén voor kant en 
klare producten en drie voor 
bestellingen op kleur, die 
langs de meng- en schudma-
chine lopen. Daarna worden 
de blikken, aangevuld met 
bestelde nonpaint producten 
zoals kwasten en rollers, met 
gerecycled papier stevig in 
dozen vastgezet.

Jan-Willem is trots op waar 
het bedrijf nu staat. “Ik heb 
twee compagnons die ik al 
kende vanuit ons eerdere 
ThuisIn-concept, waar we 
met onze fysieke winkel twee 
jaar bij waren aangesloten. 
Mark Brouwer is de contact-
persoon bij alle deelnemen-
de servicepunten en Hugo 
Eijkelkamp is verantwoorde-
lijk voor de inkoop. Hij komt 
op voor de belangen van onze 
dertien servicepunten en 
webshop op het gebied van 
inkoop en voorwaarden. Te-
vens zijn zij verantwoordelijk 
voor de werkzaamheden die 
vanuit Goor georganiseerd 
worden. Daar werken circa 
twintig werknemers aan on-
der andere online marketing, 
grafische vormgeving en on-
dersteuning van de service-
punten.”
De fysieke winkel aan de Zel-
hemseweg is sinds twee jaar 
omgetoverd tot eerste ser-

vicepunt conceptstore van 
de franchiseformule van On-
lineverf.nl. Hier vind je volop 
inspiratie en een ruime voor-
raad aan verf, maar ook een 
grote collectie behang van 
alle grote merken.
Om een logistiek centrum te 
kunnen bouwen werd een 
stuk grond op het industrie-
terrein aan de Winkelskamp in 
Hengelo gekocht. “Alle voor-
raad staat er nu en we werken 
er in. Alle veertig collega’s heb-
ben na ruim twee weken hun 
plekje gevonden.” 
In het pand is een warmte-
pomp geïnstalleerd die zorgt 
voor koeling en verwarming 
door middel van grondbo-
ringen. Het pand zal na het 
aanleggen van zonnepanelen 
compleet energieneutraal zijn.

Belang van de BKB
Via het schildersbedrijf van 
zijn ouders (en inmiddels 
van broer Jeroen Harmsen) 

was Jan-Willem al lid van de 
Bedrijven Kring Bronckhorst. 
“Het is ook voor jonge deel-
nemers, dus ik ben met mijn 
moeder meegegaan die ook 
in de activiteitencommissie 
zit. Nu ben ik lid met online-
verf.nl. We willen lokaal be-
trokken blijven. Alle collega’s 
komen uit de buurt én we 
zitten natuurlijk in het mooie 
Hengelo gevestigd.”

Vooral de bijeenkomsten 
spreken Jan-Willem aan. “Je 
leert er mensen met andere 
disciplines kennen. Juist die 
diversiteit in bedrijven is 
leuk; industrie, retail, éénpit-
ters en grote spelers. Elkaar 
spreken en iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Ik zou het 
bijvoorbeeld leuk vinden om, 
als het weer mag, hier een bij-
eenkomst en opening te laten 
plaatsvinden. Iedereen is van 
harte welkom om te zien wat 
we hier doen.”

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst

 

Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB)
www.bkbronckhorst.nl 

Gemeente Bronckhorst
www.bronckhorst.nl

BKB verbindt en versterkt!!

Jan-Willem Harmsen (r.) en de medewerkers van onlineverf.nl. Foto: Liesbeth Spaansen

In memoriam
Op 14 februari 2021 is Henri 
Barendsen overleden. Hij 
mocht maar 55 jaar worden. 

Een inspirator voor zijn be-
drijf Barendsen Staaltech-
niek Vorden en voor ons 
vooral een fijn BKB-lid die 

wij zeker zullen gaan mis-
sen. Onze gedachten gaan 
uit naar zijn gezin en wen-
sen hen heel veel sterkte 
met het verlies van Henri.

Het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst
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