
Een MKB-Ondernemersadviseur, is dat 

nodig? Er zijn toch al veel partijen die onder-

nemers helpen? “Ja. Alleen weet het mkb de 

weg niet altijd te vinden. Zelf had ik dat als 

ondernemer ook”, vertelt Gerjan Bremmer. 

Daarom bezoekt hij nu alle kanalen in 

Twente om te weten waar hij ondernemers 

naartoe kan verwijzen. “Ik heb namelijk een 

soort makel- en schakelfunctie. Van daaruit 

adviseer en verbind ik ondernemers. Met 

elkaar, met de overheid, het onderwijs en 

met kennispartners.” 

Van vergunning tot stageplek

Voor wie hij zijn werk precies doet? 

“Ik verwacht in ieder geval technisch 

XXX

XXX

 

En daar is hij dan sinds maart: de MKB-Ondernemersadviseur. 

Een onafhankelijke partij die het mkb helpt. Waarmee? Dat legt de ad-

viseur graag zelf uit. Initiatiefnemer Provincie Overijssel mikt er in ieder 

geval op dat hij de werkgelegenheid een duw geeft, net als zijn collega’s 

in de regio’s Deventer en Zwolle. Heeft Twente er hiermee wéér een partij 

bij die banengroei kan claimen?

georiënteerde mensen goed te kunnen 

helpen. Zij worstelen vaak met de vraag: 

Hoe vertel ik klanten wat ik maak? Maar 

het werkt beter als ze eerst luisteren naar 

wat de klant wíl. Misschien is dat hetzelfde, 

maar de volgorde maakt het verschil.” 

Daarnaast brengt hij bedrijven die smach-

ten naar nieuwe kennis in contact met het 

onderwijs, dat zoekt naar stageplekken 

en afstudeeropdrachten. “Verder kan mijn 

inzet heel breed zijn: van vergunnings- tot 

subsidievragen beantwoorden. Alle kennis 

die hierdoor komt bovendrijven, wordt 

binnenkort zelfs in een openbare database 

geplaatst. Zo profiteren álle ondernemers 

van dezelfde informatie.“

In het zadel blijven

Bremmer richt zich op bedrijven vanaf vijf 

medewerkers. Geen zelfstandig professi-

onals? “Zij kiezen er vaak voor om alleen 

te zijn. Ik ben juist aangesteld om werk-

gelegenheid te helpen creëren.” Ah, weer 

een partij die banengroei kan claimen. Dat 

wordt een makkie met de aantrekkende 

economie… “Nou, ik zie het zo: ondernemen 

is soms net als mountainbiken; je moet niet 

bezig zijn met vinden van de weg, maar al 

je kracht inzetten om in het zadel te blijven 

en je doel te bereiken. Ik wil ondernemers 

daarbij graag helpen versneld te beschik-

ken over de juiste informatie om in het 

zadel te blijven en hun doel te bereiken. Dat 

hierdoor meer werkgelegenheid ontstaat, 

is een bijkomend effect. Maar dat effect ga 

ik niet claimen, hoor.”

‘Ondernemen is soms 
net als mountainbiken’ 

SPREEKUUR & CONTACTINFO

 

Ondernemingshuis 

Hengelosestraat 585 Enschede

E: gerjan@ondernemendtwente.nu

T: 06-27342087

Inloop zonder afspraak: elke vrijdag 

van 09.00 tot 12.00 uur

OVER GERJAN BREMMER

Enthousiast, kansen ziend, verbin-

dend, helemaal zichzelf, eigenwijs 

(“maak daar maar vasthoudend’ van”) 

– zo omschrijft Bremmer zichzelf. 

Zijn sporen verdiende hij onder meer 

als ondernemer, voorzitter van de 

Almelose Bedrijvenkring Bornsestraat 

en bestuurslid van de commissie 

Energiek Almelo Award. 
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Gerjan Bremmer
MKB-Ondernemersadviseur

“Graag help ik 
een  zetje bij het 

versneld  vinden van 
het antwoord 
op uw vraag.”


