
 

Mede dankzij u! 

 

2021 was een enerverend, spannend, stressvol maar bovenal dankbaar jaar! Een jaar waarin ik als zzp’er 

mocht doorgroeien naar een bedrijf waarin naast heerlijke producten produceren ook jongeren kunnen 

worden begeleid naar werk.  

Enkelen vroegen zich af of dit een verstandige keus zou zijn midden in de corona tijd. Ik kijk terug op een jaar 

waar juist deze start in dit jaar zo belangrijk was! De jongeren die nu bij ons in dienst zijn kregen een plek. 

Een adres waar eenzaamheid niet ter sprake kwam maar een luisterend oor te vinden was. Naast dit hebben 

de jongeren, jobcoaches en ik hebben door middel van ons assortiment gezelligheid in de keuken van diverse 

huishoudens mogen brengen waardoor thuiszitten hopelijk minder erg werd.  

Er kwam veel op mij af. Van alleen werken ineens werkgever zijn. Samenwerken met jobcoaches en diverse 

instanties om de jongeren te kunnen helpen. Kwaliteit in de productie hooghouden en tegelijkertijd afstand 

moeten nemen van dingen waar je als directie gewoon geen tijd meer voor hebt. Klantcontact onderhouden en 

het financiële aspect onder ogen zien, in beide groei zien te krijgen op momenten dat de overheid besluit dat 

deuren dicht moeten blijven.  

Voor 2022 heb ik daarom nog een hele stap te gaan. Het resultaat is dat mijn bedrijf in 2022 verder gaat 

onder de naam Bakselz. & Borrelz. b.v. Want bij willen groeien hoort ook het nadenken over de toekomst.  

 

Vanuit deze b.v. gaan we verder werken en ontwikkelen aan de 4 bestaande concepten: 

- Heerlijk uit de streek  

- Heerlijk Biologisch 

- Heerlijke Borrelz.  

- relatiegeschenken 

En dat had allemaal niet gekund zonder u! En daarom doe ik u middels deze brief een verzoek. Eigenlijk 

een vraag met daarbij een leuk aanbod.  

Om mijn bedrijf een stevige basis te gaan geven in de komende jaren ben ik op zoek naar 

bedrijven/instellingen die ambassadeur van onze concepten willen zijn. Een korte review willen schrijven met 

daarin de ervaring die er afgelopen jaar met ons is geweest. Hetzij op het gebied van de producten, hetzij op 

het gebied van arbeidsparticipatie, hetzij anders. Daarnaast toestemming geven om op onze website de 

bedrijfsnaam, logo en review te mogen delen.  

En dat hoeft niet voor niets. Elke ambassadeur krijgt een jaar lang vaste korting van 10% op alle 

relatiegeschenken of kerstpakketten die zij bij ons besteld. Ook zal middels de vermelding op de website 

www.bakselz-borrelz.nl een doorverwijzing komen naar uw bedrijf.  

Wilt u onze ambassadeur worden voor het jaar 2022?  

Dan ontvang ik graag uw bedrijfslogo en review als reactie op deze brief.  

 

Voor nu wens ik u namens ons hele team een heel fijn uiteinde en een goed en gezond nieuw jaar! 

 

Met hartelijke groet,  

Bianca Bastiaan 
 

Bakselz. & Borrelz. b.v.  

Telfordstraat 34- 34a 

8013 RM  ZWOLLE 

verkoop@bakselz-borrelz.nl  

https://www.bakselz-borrelz.nl/  

https://www.heerlijkuitdestreek.nl/  
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