
Optimistische blik op 2023

De eerste maand van 2023 zit erop. De feestmaand is ach-
ter de rug en het ’normale’ leven loopt weer. Zekerheden 
zijn er nog steeds niet. Energie, arbeidsmarkt, de oorlog in 
de Oekraïne en de inflatie zorgen in ieder geval voor een 
uitdagende start van 2023. Het is aan ons allemaal om met 
deze onzekerheden om te gaan, risico’s in te schatten en op-
lossingen te bedenken. Ik zag tijdens bezoeken afgelopen 
weken aan Bronckhorster ondernemers dat hen dat over het 
algemeen goed lukt.

Vraag gratis energiescan aan
Voor de stijgende kosten voor energie hebben veel bedrijven 
al oplossingen gezocht of acties in gang gezet om minder 
energie te gebruiken. Voor sommigen is de rijksregeling een 
oplossing, maar niet voor iedereen. Op de nieuwjaarsbijeen-
komst van de BKB heb ik weer gezien hoe belangrijk het is 
om elkaar te ontmoeten, zaken te bespreken. De kennis van 
de één, kan de ander op een mooie manier helpen. Door 
met elkaar te praten over vraagstukken die spelen komen 
er soms verrassende ideeën en oplossingen. Er is zoveel ken-
nis in Bronckhorst, ook als het gaat over energie. Ik kwam 
er achter dat nog lang niet iedereen op de hoogte is van de 
ondersteuningsmaatregelingen van de gemeente. Zo bieden 
wij ondernemers via achterhoekonderneemtduurzaam.nl bij-
voorbeeld een gratis energiescan aan. Een mooi instrument 
om inzicht te krijgen waar bij jouw onderneming mogelijk-
heden liggen om te besparen. Ik zou zeggen vraag het aan!

Optimisme 
Verder was ik op bezoek bij enkele enthousiaste onderne-
mers met mooie plannen voor 2023. Zij willen uitbreiden, 
verplaatsen of openden de deur van hun nieuwe bedrijf en 
kijken met een optimistische kijk vooruit. Dat past ook bij mijn 
levensinstelling: ik ga uit van het positieve en denk graag in 
mogelijkheden. Gelukkige optimistische mensen zijn:

• Gemiddeld gezonder
• Minder vaak gestrest en minder depressief
• Ze leven langer
• Presteren gemiddeld beter
• Verdienen meer
• En ook niet onbelangrijk: ze maken hun partners geluk-

kiger.

Ik sluit dan ook graag af met een citaat van de grote Britse 
staatsman Winston Churchill dat mij zeer aanspreekt en wel-
licht ook jou past om inspirerend ondernemerschap te tonen 
in onzekere tijden: “Ik ben een optimist. Het is niet nuttig iets 
anders te zijn.”

Antoon Peppelman, wethouder economische zaken

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – Dit is alweer 
de eerste bestuurscolumn 
van 2023. Uiteraard hopen 
we dat iedereen het nieuwe 
jaar goed in is gekomen. 

We kijken terug op een ge-
slaagd eerste samenzijn in 
2023, onze nieuwjaarsborrel/
jaarvergadering. Onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee en een overheerlijke 
bonbon van Chocolaterie 
Magdalena werd de ALV 
geopend. Vlot werden alle 
agendapunten behandeld en 
de vergadering verliep dan 
ook vlekkeloos. De samen-
werking tussen BKB en IKZel-
hem wordt steeds concreter 
en met de lancering van de 
Bundeling app wordt weer 
een grote stap gezet.
Tijdens de vergadering is af-
getreden ons bestuurslid Da-
niëlle Rouwen. Ze heeft door 
drukke werkzaamheden min-
der tijd en kiest ervoor om 
alleen nog deel uit te maken 

van onze activiteitencommis-
sie. Opvolger Joost Leenen 
neemt haar taken binnen 
het bestuur over en ook het 
voorzitterschap van de activi-
teitencommissie. Daniëlle be-
dankt voor de afgelopen jaren 
en fijn dat je lid blijft van de 
activiteitencommissie. Joost 
veel succes toegewenst!
Na de vergadering werden al-
le aanwezigen aan willekeuri-
ge tafels gezet voor de Kahoot 
Quiz. De algemene kennis 
en onze kennis over de ge-
meente Bronckhorst werden 
op de proef gesteld. Zoals we 
gewend zijn is de service bij 
de Gouden Karper uitstekend 
en was er na dit alles gelegen-
heid bij te praten en te net-
werken onder het genot van 
drankje en heerlijke hapjes. 

We kijken ook vooruit. De 
BKB is toegetreden tot de Be-
drijvig Bronckhorst app, een 
gezamenlijke app van IKZel-
hem en BKB. Op de app staan 

nieuwsberichten en mede-
delingen. Via de app worden 
leden ook uitgenodigd voor 
activiteiten en kunnen ze zich 
eenvoudig aanmelden. Toe-
treding tot de app vergroot 
het netwerk van BKB-onder-
nemers. Gebruikers van de 
app kunnen nu ook eenvou-
dig contact leggen met de le-
den van IKZelhem.
De eerste excursie van dit 
jaar voor leden van BKB en 
IKZelhem staat gepland voor 
22 maart bij Rabelink Wehl. 
Opgave kan via de Bundeling 
app. 

De BKB is actief op LinkedIn 
en Facebook (vindbaar via 
BKB Bronckhorst). Ook wor-
den berichten gedeeld en 
geliket. Pasgeleden zijn wij 
gestart met ons nieuwe item 
‘Op de koffie bij…’. Bestuurslid 
Inge Lettink filmt dat ze op 
bezoek gaat bij een BKB-lid 
en stelt de ondernemer vra-
gen.

Ben jij als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB 
en haar leden? Lijkt het jou 
leuk om ook eens bij andere 
bedrijven te mogen kijken? 
Meld je dan aan als aspirant 
lid en neem deel aan één 
van de bijeenkomsten die de 
komende tijd weer worden 
georganiseerd door de activi-
teitencommissie.

Activiteiten:
22 maart bedrijfsexcursie 

Rabelink Wehl
24 mei BKB rally

Basis Herwers Groep wordt uitgebreid
HENGELO – De Herwers 
Groep is een bekend auto-
bedrijf in de regio Oost-Ne-
derland, met het hoofdkan-
toor in het Gelderse Hengelo 
en vestigingen in Zevenaar, 
Doetinchem, Neede, Arn-
hem, Apeldoorn, Deventer, 
Tiel, Aalten en Veenendaal, 
waar in ruim 300 collega’s 
werken. De automerken 
Dacia, Hyundai, Mitsubishi, 
Nissan en Renault en bin-
nenkort de X-Bus worden 
vertegenwoordigd. Elke 
Herwers-vestiging heeft zijn 
eigen uitstraling, behorend 
bij de automerken die zij 
vertegenwoordigen.

Door Liesbeth Spaansen

Het familiebedrijf is in 1937 
aan de Hummeloseweg 10 in 
Hengelo Gld opgericht door 
opa en oma en is gegroeid 
naar de huidige mobiliteits-
groep. In de beginjaren wer-
den huishoudelijke artikelen 
verkocht, toen fietsen, brom-
fietsen, tractoren en auto’s. 
“Hengelo is echt de basis, 
daar liggen onze roots. Aan de 
overzijde is in de jaren ‘80 een 
showroom gebouwd. Dat was 
al redelijk revolutionair toen-
tertijd.” Het adres is onderdeel 
van de historische tegelroute 
van de oudheidkundige ver-
eniging Hengelo Gld.

“Voor mijn broer was het heel 
duidelijk om in het bedrijf te 
gaan werken. Jos heeft na zijn 

studie gewerkt bij een au-
tobedrijf in Nijmegen. Toen 
een autobedrijf in Zutphen te 
koop kwam, werd hij de jong-
ste Mitsubishi dealer van Ne-
derland”, vertelt Niels. “Voor 
mij was het niet vanzelfspre-
kend. Toch liep ik stage bij 
verschillende autobedrijven. 
Onbewust is dat dan toch wat 
je trekt. Het is verstandig om 
in de keuken te kijken bij een 
ander, kan ik iedereen aanra-
den.”

Vader Jos zette het bedrijf 
voort, de tweede generatie. 
“In 2010, mijn broer Jos en ik 
werkten al in de zaak, zei hij: 
‘Heren, over vijf jaar word ik 
65’, vertel maar wie gaat wat 

doen’. We zijn de derde gene-
ratie en besloten het samen 
te gaan doen, met als datum 
24 april 2015 in het vizier.” 
Vader Jos is een betrokken 
ambassadeur van het fami-
liebedrijf.

Het voorzitterschap van het 
management team rouleert 
jaarlijks en de directie taken 
zijn verdeeld. Jos heeft After-
sales, P&O en Finance en Ac-
counting in zijn portefeuille, 
Niels is verantwoordelijk voor 
Sales en Marketing en Com-
municatie. “We hebben elk 
een aantal dealerbedrijven 
onder onze hoede, elk van 
de vestigingen heeft een ver-
koopleider, een servicema-

nager, receptionisten en col-
lega’s in het magazijn en in de 
werkplaats. Zij zijn samen het 
gezicht van een vestiging.”

Zeven jaar geleden is Herwers 
Lease, een leasemaatschappij 
opgericht. “Om voor zowel 
zakelijke als de particuliere 
rijders alles uit handen te ne-
men.” Ook hun relaties rijden 
soms schade. “Dat doen we 
in eigen beheer. De overname 
van een modern schadeher-
stelbedrijf in Zelhem was 
hiervoor een logische stap. 
We hebben afspraken met de 
verschillende verzekerings-
maatschappijen zodat we ook 
voor deze partijen mogen re-
pareren.”

“We hebben een eigen in-
koopteam voor inkoop van 
gebruikte auto’s voor onze 
vestigingen. De gebruikte 
auto’s zijn ook erg belangrijk 
voor ons. Ze worden inge-
kocht in heel Europa en ko-
men binnen in Hengelo. Hier 
worden ze gekeurd en worden 
de administratieve processen 
afgehandeld. Vervolgens wor-
den ze gefotografeerd voor 
de website en gaan ze kant 
en klaar naar de vestigingen. 
Vroeger kwam de klant soms 
drie of vier keer in de show-
room voor die een auto kocht. 
Tegenwoordig gebeurt steeds 
meer online dus proberen we 
ook eerder in contact te ko-
men met de klant in de digi-
tale klantreis.

Voor het pand in Hengelo 
zijn uitbreidingsplannen. 
“Onze collega’s, die nu op 
de verschillende vestigingen 
gehuisvest zijn, hebben we 
graag in Hengelo. We gaan 
daarvoor een vleugel bijbou-
wen van 100 m² per laag, aan 
de achterkant van het pand, 
dat rond de zomer klaar is. 
De aanvraag is gedaan en de 
gemeente is blij met de extra 

werkgelegenheid in Bronck-
horst.”

Herwers is al lid van de BKB 
zolang het bestaat. “Het gaat 
om een netwerk vanuit ver-
schillende disciplines. Het is 
goed dat er een orgaan is die 
ook met de gemeente com-
municeert waarin ook de be-
langen van de lokale onder-
nemers worden behartigd.”

Jos (l.) en Niels Herwers. Foto: PR

Wethouder Antoon Peppelman. Foto: Wilfred Chevalking

Opvolger in BKB-bestuur Joost 
Leenen. Foto: Kreunen Multimedia

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst
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BKB verbindt en versterkt!!
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