
Personeelszaken

Onze economie draait op vol-
le toeren. De orderportefeuil-
les zijn gevuld en de terrassen 
zijn vol. Toch hebben we een 
probleem. Er zijn te weinig 
mensen om het werk te doen. 
Hoe is het mogelijk, hoor ik 
jullie regelmatig verzuchten. 
Je hebt jarenlang een goede 
naam en dito klantenkring 
opgebouwd en moet nu nee 
verkopen omdat je niet de 
goede vakmensen kunt vin-
den. Dat is nieuw in Bronck-
horst. In de regio speelde dit 
probleem al langer, maar het 
treft ons nu dus ook.

Dat kan geen verrassing zijn. 
Onze demografische ontwik-
keling kenmerkt zich door 
ontgroening en vergrijzing. Er 
zijn minder jeugdigen en dus 
stromen minder schoolverla-
ters de arbeidsmarkt op. En er 
zijn meer ouderen die richting 
pensionering gaan en afscheid 
nemen van het werkende le-
ven. Met het toevoegen van 
honderden woningen keren 
we de trend van migratie. De 
verdere versnelling van wo-
ningbouw om meer jonge ge-
zinnen op onze arbeidsmarkt 
te verwelkomen zal helpen, 
maar het is niet genoeg.

Dus geven we een impuls aan 
om- en bijscholing. In de regio 
Achterhoek investeren we 
in scholingsprogramma’s en 
begeleiding van mensen die 
nu om diverse redenen niet 
werken. Leven-lang-leren is 
het devies. Dit komt boven op 
de geoliede machine die er al 
is om via stageplekken scho-
lieren en studenten aan de 
juiste bedrijven te koppelen.

Er is meer nodig. Kenmer-
kend voor MKB bedrijven 
zoals we die in Bronckhorst 
kennen is dat ze geen af-
deling personeelszaken of 
‘human resources’ hebben. 
Dat doet de directeur zelf 
of iemand op kantoor. Dat 
is in deze tijden niet langer 
genoeg. Om medewerkers 
te blijven boeien en binden 
aan je bedrijf moet je beter 
je best doen. Vooral de jon-
gere generatie medewerkers 
verwacht mogelijkheden 
voor persoonlijke ontwikke-
ling. Ze willen meer te kiezen 
hebben en maken andere 
keuzes. Werkgevers moeten 
hun personeelszaken profes-
sioneler aanpakken.

Als gemeente ondersteunen 
wij vooral als bedrijven in de 
problemen komen. Mijn tip: 
voorkom dat en vraag een 
professional in de buurt om 
hulp. Gelukkig zijn er binnen 
Bronckhorst goede bedrij-
ven die personeelsdiensten 
leveren. Werving en selectie, 
arbodiensten, scholing en al 
dat andere wat erbij komt 
kijken. Ook veel zzp’ers in 
onze gemeente staan voor 
je klaar om maatwerk te le-
veren. Dat kost tijd en geld, 
maar het is een investering 
in het belangrijkste dat je 
als bedrijf hebt: je medewer-
kers. En als de omzet lijdt 
onder personeelstekort, dan 
kun je als ondernemer uitre-
kenen dat die investering de 
moeite waard is.

Willem Buunk,
Wethouder economische zaken

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – De zomer ligt weer achter ons en in de Ge-
meente Bronckhorst hebben we genoten van mooie zonni-
ge dagen maar helaas ook van een koude periode. De vakan-
ties zijn grotendeels achter de rug en bedrijven hervatten 
hun werkzaamheden. Wat gaat het najaar en de winter ons 
brengen? We weten het niet. Laten we echter vol optimisme 
het najaar ingaan met elkaar. Ook hopen we onze nieuwe le-
den te mogen verwelkomen op de geplande bijeenkomsten.

Op www.bkbronckhorst.nl 
staan onder het kopje agen-
da al diverse activiteiten ge-
pland voor de komende pe-
riode. Neem even de tijd om 
te hierop te kijken en noteer 
alvast wat data in je agenda. 
Ook is het leuk om op de 
site te kijken onder het kopje 
nieuws. Hierop staan de fo-
to’s en verslag van de op 30 
juni 2021 verreden Lustrum-

Rally. Het was een feest voor 
de deelnemende leden om 
elkaar weer in het ‘echt’ te 
zien.

De komende maanden wil 
het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst graag di-
verse bij de BKB aangesloten 
bedrijven in de schijnwer-
pers zetten. Er zijn zoveel 
mooie en innovatieve bedrij-

ven die niet altijd zichtbaar 
zijn, maar wel een plek in de 
schijnwerpers verdienen. Het 
tweede bedrijf in de schijn-
werpers is Stress en Burn-out 
coaching van eigenaresse 
Inge Lettink. Een korte im-
pressie van het interview met 
Inge tref je op een ander deel 
van deze BKB nieuwspagina 
aan. Geïnteresseerd in het 
volledige interview? Kijk dan 
op www.bkbronckhorst.nl 
onder het kopje nieuws.

Ben je als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB en 
haar leden? Meld je dan aan 
als aspirant lid en neem deel 

aan één van de bijeenkom-
sten die vanaf 1 september 
weer worden georganiseerd 
door de activiteitencommis-
sie. Ook gelijk lid worden van 
de BKB is mogelijk, dan zet-
ten we meteen jouw bedrijf 
in de schijnwerpers in het 
eerstvolgende BKB nieuws!

Met ondernemende groet,
Bestuur van de Bedrijven Kring 
Bronckhorst
secretariaat@bkbronckhorst.nl

  Agenda:
  13/10 Running dinner Zel-

hem
  03/11 Info-avond verzorgd 

door En Toen Uit-
vaartverzorging

   

Inge Lettink Stress en Burn-out coaching
Bedrijf in de 
schijnwerpers 
HENGELO/DOETINCHEM – De 
Hengelose Inge Lettink, eige-
naar van Stress en Burn-out 
coaching uit Doetinchem 
gaf een tijd terug gehoor aan 
de uitnodiging van het be-
stuur van de Bedrijven Kring 
Bronckhorst om mee te doen 
aan ‘Bedrijf in de schijnwer-
pers’. Leefstijl en gedrag van 
personen hebben Inge ge-
motiveerd de opleiding tot 
leefstijlcoach te gaan volgen 

bij de LeefstijlCoach Aca-
demy. 

Bewustwording en helder 
krijgen wat belangrijk is voor 
een cliënt is cruciaal. Inge 
begeleidt mensen bij vragen 
over leefstijl en hoe de regie 
over het leven weer terug te 
krijgen.

Alles draait dan ook om ba-
lans in het dagelijks leven. 
Een weegschaal kan alleen 
goed functioneren als deze 
‘in balans’ is. Uiteindelijk gaat 
de accu in kwaliteit achteruit 

en pleeg je 
‘roofbouw’ 
op de accu. 
Credo van 
Inge: ‘Balans in je lichaam is 
balans in je leven!’
Benieuwd naar het hele in-
terview met Inge Lettink en 
wat Inge als Stress en Burn-
out coach voor jou als per-
soon kan betekenen of ben 
je geïnteresseerd als werk-
gever? Lees dan verder op 
https://www.bkbronckhorst.
nl/bedrijf-in-de-schijnwer-
pers-inge-lettink-stress-en-
burn-out-coaching-

   

Duo-directie: ambitie tot verdubbelen

HENGELO – Rens Veeneman 
en Patrik Roelofs vormen 
sinds januari 2020 de duo-
directie van Reesink Produc-
tion / KAWECO in Hengelo. 
Zij volgen daarmee interim-
directeur Jint van Dijk op.

Door Liesbeth Spaansen

Rens Veeneman (33, Leuven-
heim; woont in Baak samen 
Maartje en hun twee kinde-
ren) volgde de Havo aan het 
Isendoorn College in Zutphen 
en ging naar de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (HAN). 
“Ik heb een voorliefde voor 
landbouwmachines, en HTS 
autotechniek op de HAN is 
álles met motoren en wielen. 
Ik had naast mijn studie een 
eigen bedrijf en importeerde 
landbouwmachines.”
Patrik Roelofs (33, Wichmond; 
woont met Evelien en hun 
twee kinderen op de Keijen-
borg) ging na de Havo direct 
naar de HAN Arnhem. Hij 
deelde de liefde voor land-
bouwmachines met Rens. 
“We kwamen elkaar steeds 

weer tegen.” Ze blijven en-
thousiast. “Als er een demo-
machine beschikbaar is, gaan 
we die wel een weekend pro-
beren.
We vinden het ook zeker 
mooi als onze werknemers 
vrij nemen om te helpen met 
de eerste snede te maaien of 
maïs te oogsten”, bekennen 
beide. “Hun affiniteit met 
landbouw is net zo belangrijk 
als het leerniveau. We delen 
dezelfde passie.”
Tien jaar geleden begon Pa-
trik bij Kamps de Wild als 
KAWECO vertegenwoor-
diger in Zuid-Duitsland en 
na een half volgde Rens als 
technisch commercieel ma-
nager bij Theo Stapelbroek / 
STAJA. Patrik groeide door tot 
de functie verkoopleider bij 
Kamps de Wild. Rens stuurde 
de fabriek aan onder de vlag 
van Theo Stapelbroek. In 
2017 is STAJA overgenomen 
door Royal Reesink (waar 
Kamps de Wild al sinds 1988 
onderdeel van was) en is in 
2019 de verkoop en produc-

tie samengevoegd onder de 
naam Reesink Production. Na 
meerdere jaren in het MT te 
hebben plaatsgenomen, was 
het Jint van Dijk (interim di-
recteur) die beide mannen als 
zijn beoogde opvolgers zag.
Wel jong voor een grote or-
ganisatie als Royal Reesink, 
maar samen hebben ze meer 
in hun mars. Juist het feit dat 
ze vanuit de organisatie kwa-
men was een teken van ver-
trouwen naar de organisatie. 
“Jint is voor ons nog steeds 
een fijne sparringpartner 
met veel ervaring, kennis en 
kunde.” Rens heeft productie, 
service en engineering onder 
zijn hoede, Patrik houdt zich 
bezig met verkoop en pro-
ductmanagement.
Reesink Production B.V. in 
Hengelo heeft 110 vaste me-
dewerkers en houdt zich met 
name bezig met de produc-
tie, ontwikkeling en verkoop 
van KAWECO landbouw-
machines. Daarnaast bouwt 
Reesink Production halffabri-
caten voor andere machine-
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Reesink’s duo-directie Patrik Roelofs (l.) en Rens Veeneman. Foto: Lies-
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bouwers in de regio. Reesink 
Production is sterk groeiende, 
de omzet is in de afgelopen 
jaren meer dan verdubbeld.

Het duo directeuren heeft 
een ambitieuze groei in ge-
dachten om het bedrijf qua 
productieoppervlak, perso-
neel en verkoop verder uit te 
bouwen. De groei komt met 
name uit Duitsland en ande-
re Europese landen waar de 
mestwetgeving steeds stren-
ger wordt. Daarnaast komt 

een deel van de groei uit de 
productie en verkoop van mi-
nishovels waarin Reesink Pro-
duction sinds enkele jaren ac-
tief is. Om dit alles mogelijk te 
maken zijn we druk bezig om 
gezamenlijk de fabriek verder 
uit te breiden qua mensen, 
oppervlak, maar zeker ook 
qua productiemethoden en 
verdere robotisering.
   

 ■ reesinkproduction.nl
 ■ kaweco.com

23
 

Dinsdag 21 september 2021


