
Notulen bestuursvergadering OBW 31 maart 2015 bij Hans van der Kooij. 
 
Aanwezig: 
Wim Korsten 
Jan Bent 
Henk Hoenink 
Hans van der Kooij 
Geert Freriks 
Gea Boessenkool 
Rob van Dam 
 
Gasten: 
Diana Abbink (WIC) 
Bert Roeterdink (Gemeente Winterswijk) 
Natasja Grob (Gemeente Winterswijk) 
 
1. Opening 
2. Welkom Diana Abbink WIC en Natasja Grob, Gemeente Winterswijk 
Natasje Grob is aangesteld in een nieuwe functie bij de gemeente: aanjager bedrijvigheid. De taken 
moeten nog uitkristalliseren maar het doel is het aantrekken en ondersteunen van bedrijven en 
bedrijvigheid, en in algemene zin het stimuleren van werkgelegenheid. Ze heeft een achtergrond in 
het bedrijfsleven en wil haar best doen om die ‘blikrichting’ binnen de ambtelijke organisatie vast te 
houden. Ze is nu aan het inwerken en veel aan het netwerken, vandaar ook het bezoek aan ons 
bestuur. Overigens is Bert Roeterdink de vaste contactpersoon van de gemeente voor de OBW. 
 
Diana Abbink is per 1-1-2015 projectleider bij de WIC en komt ons bijpraten. Doel van het WIC is het 
stimuleren van jong talent en proberen dat vast te houden voor het gebied, het belangrijkste middel is 
het matchen en begeleiden van afstudeerprojecten van studenten. De opdrachten worden verstrekt 
door lokale bedrijven of organisaties, WIC selecteert studenten daarvoor en begeleid ze. 
Er zijn 22 opdrachten binnengehaald, 12 er van zijn in uitvoering. Medio september start een 2

e
 groep 

studenten. 
Ook worden er ontbijtsessies en lezingen georganiseerd, zie ook de site van het WIC. 
Een belangrijk idee is het onder de aandacht brengen van wat technische bedrijven in de regio nu zo 
aantrekkelijk maakt, ook voor de jeugd. 
Er is nog gesproken over de toegevoegde waarde van het WIC, aantallen en resultaten. De 
toegevoegde waarde werd niet 100% duidelijk, het aantal opdrachten is nu maximaal ca 20 per jaar 
en het percentage studenten dat behouden wordt voor de regio is naar schatting 10%. 
Er is een trend dat hetb bedrijfsleven doeners vraagt, reden om het HBO/MBO er sterker bij te 
betrekken. 
 
3. Notulen 10 december 2014 zijn goedgekeurd 
 
4. Notulen jaarvergadering 2 maart 2015 zijn goedgekeurd 
 
5. Ingekomen stukken: 

• Er is een uitnodiging binnengekomen voor een brainstormsessie mogelijkheden glasvezel 
voor 2 april. Omdat het zo kort dag is kan er niemand van het bestuur heen --> Jan gaat 
vragen de bijeenkomst te verzetten. 

• Jan zal de notulen van de vergadering O2W aan het bestuur mailen 

• Er is op 7 april een overlegje over de nieuwsbrief St. Winterswijk Marketing 

• Nota huisvesting arbeidsmigranten is nu (sinds 26-2) als beleidsstuk vastgesteld en staat op 
de site van de gemeente. 
 

6. Glasvezel. 
Achter de schermen is er veel activiteit, maar een aantal concrete zaken rond planning, precieze 
aanbod en tarieven zijn nog niet bekend. De opschaling naar een veel groter gebied nu het een 
provincieproject is geworden levert onmiskenbaar voordelen op, maar de vertraging ten opzichte van 
onze eigen planning is ook groot. 
 
7. Bespreking evaluatie (functioneren) van het bestuur. 



We houden een rondje: 
Wim: Mooi dat OBW in relatief korte tijd een vertrouwd begrip is geworden, goed dat er een groeoeind 
aantal leden is, bestuursvergaderingen zijn vaak wat saai en eenrichtingsverkeer, kan anders 
georganiseerd met meer ruimte voor open uitwisseling van ideeën, onze ambitie kan wat scherper 
worden neergezet en de netwerkfunctie mag van hem een tandje meer. 
Henk: goede balans gevonden tussen belangenbehartiging en netwerkfunctie, het is geen “business 
club”, vind van zichzelf dat hij meer zou kunnen doen in het bestuur 
Hans: het is nogal bruisend vergeleken met andere clubs die hij kent, bedrijfsbezoeken prima, maar 
mag nog meer juist bij de leden zelf i.p.v. bij niet leden, het vergaderen kan slimmer en dan komt er 
meer tijd vrij voor brainstormen. 
Geert: het gaat best goed, kan zelf nog wat meer doen, vind het fijn dat leden duidelijk positief zijn 
Gea: vind het mooi dat OBW bestaat, meer avonden bij de leden zelf organiseren, heeft behoefte om 
meer met elkaar uit te wisselen, het DB mag meer afhandelen dat niet herhaald hoeft in de 
vergaderingen, badges op ledenavonden waardoor je beter weet wie je gesproken hebt, meer 
thematische activiteiten in kleine groepjes, veel bewondering voor Jan en Rob 
Rob: vind het bestuur fijn functioneren, heeft geen kritische punten 
Jan: agenda’s zijn vaak ook erg lang, zou het wel meer in elkaar willen pakken, we zijn overigens wel 
vaak met veel verschillende onderwerpen bezig die toch gedeeld moeten worden, vergaderen is veel 
bijpraten, het bestaan van OBW is nu echt wel bewezen. 
 
Besluit: 
Het DB zal kijken naar mogelijkheden om de AB/DB vergaderingen anders in te vullen. Hierbij zal 
geprobeerd worden om de vergaderingen korter/bondiger te maken. 
 
8.  Bespreking standpunten van de vereniging t.a.v. de rapportages van de vertegenwoordiging 
namens Vereniging-OBW in: VREWIN,  WCL, CBBW en Gemeente Winterswijk. 

• Gea geeft aan moeite te hebben met de grote verscheidenheid van onderwerpen die bij het 
WCL aan bod komen. Afgesproken wordt dat zij het bestuur, voorafgaand aan de WCL 
vergaderingen, de agenda zal mailen. Ook kan ze het bestuur over specifieke onderwerpen 
om input vragen. 

• Er is een subsidiepot bij WCL die steeds snel leeg is, moeten wij daar actie op ondernemen? 

• VREWIN binnenkort is er een ontmoeting/uitwisseling detailhandel Vreden en ABH city 

• Tzt een oldtimerrit samen 

• Gemeente Winterswijk: 
o OWIN, Bert Roeterdink adviseur namens de gemeente, houdt de vinger aan de pols 
o Idem St. Winterswijk-Marketing 
o Er is een raamproject waar projecten in opgenomen kunnen worden binnen het kader 

van: MKB, intelligente producten en innovatief ondernemen. Bert mail meer info 
hierover. 
 

10. Leden kunnen nu ook eigen activiteiten en nieuws op de site (laten) plaatsen. Aandachtspunt is 
dat het helder moet zijn of iets een OBW is of een initiatief van derden. Wim en Gea zullen daar voor 
zorgen. 
 
11. De notulen van de OBW mogen op de website gepubliceerd worden, mits ze eerst aan het bestuur 
worden gemaild. 
 
12. In de rondvraag: 

• Jan brengt een punt in over de participatiewet. Thema is de instroom van mensen met een 
afstand op de arbeidsmarkt.  9 juni a.s. komt er een ontbijtbijeenkomst met 8 bedrijven. De 
info wordt tijdig via een nieuwsbrief aan de leden doorgegeven. 

• Henk vond de vergadering te lang (en kreeg bijval….) 

• Gea benoemde nog de avond die zij met Wim organiseert, belangstellenden welkom, info op 
de site 

 


