ONDERNEMER

Welke gemeente is de

Klaas Pompstra

MKB-vriendelijkste van
Nederland? Met deze
tweejaarlijkse verkiezing

Klaas Pompstra is directeureigenaar van Metaalbedrijf
J. Pompstra uit Oldemarkt en
werd in 2019 uitgeroepen tot
‘Ondernemer van het Jaar’ in
Steenwijkerland. Als actief
bestuurslid binnen de Business
Club Steenwijkerland spant hij
zich in ’t bijzonder in voor een
levendig ondernemersklimaat
in Oldemarkt.

vraagt MKB-Nederland
aandacht voor een sterk
lokaal ondernemersklimaat. Gemeenten
worden gestimuleerd
hun dienstverlening aan
ondernemers te blijven
ontwikkelen, met nieuw
en ondersteunend beleid.
Dat is natuurlijk extra
belangrijk in tijden van
crisis. Hoe doet Steenwijkerland het? En wat
vinden ondernemers er
zelf van? U leest het
wekelijks op deze plek.

Klaas Pompstra over het
Bedrijvenregister:
‘Lokaal inkopen
en aanbesteden wérkt’
De situatie
‘Mijn vader Johannes heeft dit bedrijf
in 1966 op poten gezeten, op precies
dezelfde plek aan de Industrieweg
in Oldemarkt. Zelf ben ik na de mts
in het bedrijf gekomen, heb mezelf
opgewerkt van productie naar montage, tekenkamer en calculatie tot
directeur-eigenaar. Met mijn handen
werken heb ik altijd mooi gevonden,
het voordeel van mijn achtergrond is
dat ik ook wéét hoe het werkt, waar
je tegenaan loopt en hoe je een prijs
inschat.
Sinds een jaar of acht ben ik actief
binnen de Business Club Steenwijkerland. Oldemarkt was ooit de hoofdkern van de gemeente IJsselham,
een dorp met bestuurlijke betekenis.
Maar sinds de herindeling voelden
we als ondernemers toch dat het
meer een ‘ver van je bed show’ werd,
dat de focus op Steenwijk lag. Ik heb
mijn voelsprieten hier, in het dorp,
op het industrieterrein en kan vanuit
mijn functie Oldemarkt ook meer onder de aandacht brengen. Als bestuur
van de BCS tref je het college van B & W
geregeld, je overlegt, leert elkaar
kennen en zo weten gemeentebestuurders ook wat er leeft en speelt.
Oldemarkt wordt niet vergeten.’

De samenwerking
Vul het MKB-onderzoek in.
Dat kan t/m 26 november.

‘De samenwerking tussen BCS en de
gemeente is goed. We houden elkaar
scherp, ook binnen de werkgroep
Keurmerk Veilig Ondernemen waarbij
we als BCS een paar keer per jaar om
tafel zitten met de gemeente, politie
en brandweer. Uiteenlopende zaken
staan dan op de agenda, van een
opgerolde hennepkwekerij in de
gemeente tot het maaibeleid, jarenlang een bron van ergernis voor veel
ondernemers. Velen beklaagden
zich over de groenvoorziening op

en rond bedrijventerreinen; het gras
stond veel te hoog, een aanfluiting
voor de uitstraling. Er is toen besloten
vaker te gaan maaien en dat is goed
opgepakt.
BCS heeft zich ook sterk gemaakt
voor een aangepast inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.
Er wordt op jaarbasis veel ingekocht
– dat varieert van A-4 papier tot
bedrijfsauto’s, aannemerszaken of
schoonmaakservice – waarbij naar
onze mening toch te vaak buiten
de gemeentegrens werd gekeken
én geïnvesteerd. Dat kan ook prima
lokaal, vond BCS.’

De slotsom
‘Het was een langdurig traject, maar
er is nu een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld waar wij ons
goed in kunnen vinden. Daar waar
het kan worden lokale bedrijven
betrokken bij de inkoop- een aanbestedingen van de gemeente. Lokale
bedrijven kunnen eenvoudig worden
gevonden in het praktische Bedrijvenregister Steenwijkerland, dat BCS
in samenwerking met de gemeente
heeft ontwikkeld. Het bedrijvenregister is hiermee een hulpmiddel voor
medewerkers van de gemeente om
de juiste lokale bedrijven te vinden bij
inkoop- en aanbestedingsprojecten.
Alle in Steenwijkerland gevestigde
bedrijven kunnen zich registreren,
ze hoeven hiervoor geen lid te zijn
van de BCS.. Het idee erachter is: kijk
eerst wat je lokaal kunt inkopen of
aanbesteden, ga dan pas buiten de
deur ‘shoppen’. Het was zeker geen
onwil dat dit niet altijd gebeurde,
soms moet je op die dingen gewezen
worden. Er is op dit punt meer
bewustwording gegroeid bij de
gemeente en de tendens is dat het
Bedrijvenregister wérkt.’

