NIEUWSBRIEF
VOOR DE LEDEN

ACHTERHOEKSE ZAKEN

Vitaliteit
GEZONDHEID & GELUK VOOROP IN DE ACHTERHOEK
Aftrap Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030
Afgelopen juli is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door
zo’n vijftig Achterhoekse partners, waaronder VNO-NCW Achterhoek.
Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken,
overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. De Achterhoekse
variant gaat een stap verder, door ook het geluk van inwoners centraal
te stellen; ook dit draagt bij aan gezondheid. Het akkoord borduurt
voort op de kort geleden gepubliceerde regionale visie op zorg en
gezondheid, die laat zien hoe we de gezondheidszorg in de Achterhoek

ontvangt Kremer Techniek ook ondersteuning van de Provincie
Gelderland om de kosten hiervan op te vangen.

Activiteiten 2020

Dit plan bestaat uit innovaties op het gebied van (mentale)
vitaliteit, management en ondernemerschap van de medewerkers.
Hiermee worden negatieve gevolgen van thuiswerken, zoals een
verminderde werk/privé balans, verminderde productiviteit en
een hogere psychosociale belasting gereduceerd. Het plan met de
bijbehorende interventies zal lopen tot juni 2021 en in deze periode
zal Kremer ook de opgedane ervaringen en kennis gaan delen met
andere ondernemers in onze regio, in de vorm van online én offline
kennisdeling.

Donderdag 15 oktober 2020
Het belang van technologie voor jou als sociaal ondernemer
Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: Terborg

NIEUWS VAN ONZE KENNISPARTNER
JPR ADVOCATEN
We delen graag informatie van onze kennispartner JPR Advocaten.

Het UBO-register,
ook voor u
ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden.
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn zeker voor VNO-NCW ook
belangrijke thema’s. In dat kader hebben VNO-NCW en MKB-Nederland
het initiatief genomen voor de Stichting Nederland Onderneemt
Maatschappelijk!. Deze stichting initieert en geeft uitvoering
aan samenwerkingsprojecten voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen, en verbindt projecten en organisaties om zo meer
te bereiken. Stichting Nederland
Onderneemt Maatschappelijk! heeft op
dit moment drie pijlers: NL Onderneemt
Inclusief!, NL Onderneemt Vitaal! en
NL Onderneemt Circulair!.
Zie ook www.nlom.nl/over-ons
In het kader van vitaliteit organiseren VNO-NCW Achterhoek op 25
november een bijeenkomst Meer(waarde) Vitaliteit in samenwerking
met FBDA. Blok 25 november van 8.00 tot 10.30 uur alvast in uw
agenda voor deze bijeenkomst.

VAN DE LEDEN
Veel leden zijn bezig met vitaliteit. Kremer Techniek heeft een plan
ingediend bij de provincie en hiervoor subsidie ontvangen. Kremer
heeft ons verzocht om deze informatie met onze leden te delen ter
inspiratie en kennisdeling binnen de regio.

COVID-19 SMART plan Kremer Techniek
Kremer Techniek heeft een plan gemaakt om de negatieve gevolgen
van COVID-19 op het bedrijf en de medewerkers te beperken. Hierbij

Door Paul Schepel, JPR Advocaten
Een belangrijke vraag bij elk onderzoek naar een organisatie is: wie
trekt achter de schermen aan de touwtjes? Dat is de ‘uiteindelijk
belanghebbende’ of in het Engels: de Ultimate Beneficial Owner
(UBO). Ieder samenwerkingsverband van twee of meer personen is een
organisatie. Alleen verenigingen van eigenaren van appartementsrechten
en informele clubjes zonder notariële akte ontspringen de dans.
In Nederland zijn 1,5 miljoen organisaties. Zij moeten nu gaan
bijhouden wie hun UBO is. De UBO moet daarvoor de nodige
informatie verschaffen. Vanaf 27 september 2020 moet in het
handelsregister ook de UBO worden ingeschreven. Er zijn uitgebreide
regels wie kwalificeert als UBO. Kort samengevat: iemand met een
belang van meer dan 25% in een organisatie. Dit belang kan bestaan
uit aandelen, stemrechten, recht op uitkering of recht op wijziging
van de statuten. De inschrijver moet zich legitimeren en de nodige
bewijsstukken waar dat belang uit blijkt inleveren bij de Kamer van
Koophandel. De naam, geboortemaand en –jaar, woonland en de
omvang van het belang (in drie klassen) zijn openbaar; de verdere
gegevens zijn alleen zichtbaar voor toezichthouders en autoriteiten.
Deze registratieplicht hebben wij te danken aan Europese richtlijnen
tegen witwassen en het financieren van terrorisme. U moet dus met
uw hele doopceel naar het handelsregister. Instanties zoals financiële
instellingen, accountants, belastingadviseurs notarissen en (soms)
advocaten moeten eventuele fouten in het register melden. Nietregistreren wordt na afloop van de overgangstermijn van anderhalf
jaar ‘beloond’ met pittige boetes. U weet dus wat u te doen staat.
Voor meer informatie, neem contact op met mr. Paul Schepel, van JPR
Advocaten via telnr. 06 – 426 077 62.

Donderdag 29 oktober 2020
Themabijeenkomst “Een drieluik van kansen voor
bedrijfsoptimalisatie”, i.s.m. onze kennispartner JPR
Advocaten
Tijd: Vanaf 15.30 uur
Locatie: Bronkhorst High-Tech BV, Ruurlo
Woensdag 4 november 2020
Themabijeenkomst ‘Digitaal Veilig Ondernemen’ i.s.m. VNONCW regio Achterhoek en Guardian360
Tijd: vanaf 15.30 uur
Locatie: Lochem
Het meest actuele overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden
op www.vno-ncwmidden.nl/evenementen.

COLOFON
Achterhoekse Zaken is een uitgave van VNO-NCW Achterhoek
Regiomanager: Wilma Elbertsen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl
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DEZE UITGAVE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

JA ARGANG 23, NUMMER 3,
OKTOBER 2020

Achterhoekse Zaken
Voorwoord
De zomer ligt alweer achter ons. Ik weet
niet hoe het u is vergaan, maar ik heb
afgelopen zomer toch wel heel anders
beleefd dan andere jaren. Het was lastig
om niet te denken aan corona en de
bijbehorende crisis, zelfs al is je bedrijf
niet heel hard geraakt of heb je geen
corona in de naaste omgeving meegemaakt. De wereld is afgelopen
half jaar behoorlijk veranderd.
Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland hebben we landelijk, provinciaal
en regionaal onze lobby keihard ingezet om ondernemers en de
economie te steunen en de overheid heeft hierop positief gereageerd
en veel steunmaatregelen geboden. We hopen dat die inzet ook voor
uw bedrijf nuttig is. Per sector zijn de effecten van de coronacrisis
nog steeds heel verschillend. Gelukkig zijn er sectoren en bedrijven
waar het goed gaat en waar wordt geïnvesteerd. We zullen als
bedrijfsleven vooruit moeten kijken; businessmodellen aanpassen,
investeren waar mogelijk. Kijken waar je kunt verbeteren; zit dat in
verduurzaming, zit dat in digitale transformatie, zit het in een andere
klantbenadering of nieuwe markten? Veel ondernemers zijn met die
vragen bezig. Het is fijn om daar ook met mede-ondernemers over in
gesprek te gaan. We bieden met onze bijeenkomsten daar de komende
periode gelegenheid toe, door het organiseren van kleinschalige
verdiepingssessies over verschillende thema’s. U zult begrijpen dat
we komende maanden nog geen grootschalige bedrijfsbezoeken
organiseren zoals u van ons gewend bent en we zijn van mening
dat kleinschalige verdiepingssessies passen bij deze tijd. U heeft
ons programma tot en met december ontvangen en we hopen u te
ontmoeten.
Mocht u suggesties hebben voor thema’s die u komende maanden
in kleine bijeenkomsten wilt bespreken, geef het door aan onze
regiomanager Wilma Elbertsen.
Voor komende periode wens ik u veel succes en goede zaken!
Koen Knufing
Voorzitter VNO-NCW Achterhoek
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Regionale Energie
Strategie Achterhoek
Een van doelen van het klimaatakkoord is om in 2030 35 terawattuur
(TWh)* aan grootschalige energie op te wekken via zon en wind op het
vaste land. Dat levert in 2030 49% minder CO2-uitstoot op ten opzichte
van 1990. In 2050 kan Nederland zelfs zo goed als energieneutraal
zijn met een vermindering van 95%. Om deze landelijke opgave
te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale
Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin de mogelijkheden voor
opwekking van duurzame elektriciteit en warmte in hun regio worden
onderzocht.
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RES raakt ook bedrijven en bedrijvenparkorganisaties. We informeren
ondernemers via nieuwsbrieven, website en bijeenkomsten over de
ontwikkelingen rondom de RES. Op 28 september organiseerden
VNO-NCW Achterhoek en SIKA een informatiebijeenkomst voor
ondernemers in Amphion.

3 Goed imago, uw klanten weten dat u een bijdrage levert aan een
betere wereld
4 Investeringsplan, klaar voor duurzame en vervangingsinvesteringen
5 Toekomstbestendig, duurzaam beleid maakt uw bedrijf klaar voor de
toekomst

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Wilma
Elbertsen via elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

AOD helpt bij het nieuwe duurzame ondernemen

*35 TWh = 5400 windmolens van 3 MW, 45.000 hectare zonnepanelen of een
combinatie daarvan.
TWh = elektrische eenheid van elektrische energie: 1 TWh is gelijk aan
1.000.000.000.000 wattuur.

MKB-deal
De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben
de gezamenlijke verantwoordelijk voor de RES Achterhoek. Deze
partners stemmen samen af hoeveel TWh ze als regio bij gaan dragen
aan de landelijke opgave van 35 terawattuur (TWh). Dat doen ze in
samenwerking met stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap
Rijn en IJssel en netbeheerder Liander, onder het motto ‘Samen d’ran’.
De samenwerkende overheden in de regio Achterhoek streven ernaar
om als bijdrage aan de nationale opgave 1,35 TWh duurzame energie
op te wekken in 2030. Bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek is
Frans Langeveld, wethouder Duurzaamheid in Doetinchem.
Naast het opwekken van duurzame elektriciteit door zon en wind,
is ook de opwek van duurzame warmte een thema in de concept
RES. Er wordt in kaart gebracht welke duurzame warmtebronnen in
de regio beschikbaar zijn, wat de totale warmtevraag is en welke
mogelijkheden er zijn voor transport van warmte.
De thematafel Circulaire economie en Energietransitie fungeert
als stuurgroep. Hierin zit een delegatie van stakeholders, zoals
ondernemers, woningcorporaties, energiecoöperaties, onderwijs en
overheid. Zij denken mee en geven hun advies en signalen door.
Vanuit VNO-NCW Achterhoek is Derk Wassink lid van de genoemde
thematafel. De RES is van belang voor individuele ondernemers en
voor parkmanagementorganisaties bij de verduurzamingsactiviteiten.
De RES-planning is als volgt:
• Indienen tussentijdse concept RES: 1 juni 2020 (Samenvatting
concept-RES Achterhoek van 16 juni: https://www.resachterhoek.
nl/res+achterhoek/)
• Indienen (bestuurlijk vastgestelde) concept-RES: 1 oktober 2020
• Terugkoppeling analyse PBL-analyse: uiterlijk 1 februari 2021,
samen met het advies van het nationaal programma RES
(appreciatie) en toepassen
• Indienen RES 1.0: 1 juli 2021
Veel bedrijven zijn bezig met duurzaamheid en energietransitie, de

De MKB-deal is voor het Achterhoekse midden- en kleinbedrijf. Het
doel van deze MKB-deal is het verhogen van de arbeidsproductiviteit
van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven.
De ondersteuning is gericht op bedrijven van 5-100 medewerkers
uit verschillende branches. Eerst wordt in workshops van tien
bedrijven bepaald hoe de arbeidsproductiviteit omhoog kan. Het
resultaat is een door de ondernemer zelf opgesteld en concreet
verbeterplan (bijvoorbeeld: digitalisering, Human Capital of
organisatie). Onder begeleiding van een deskundige ondernemer
werken daarna groepen van zo’n vijf bedrijven aan de implementatie
van de verbeterplannen (circa zes sessies). De bedrijven delen zo
hun kennis en ondersteunen elkaar bij de implementatie. Zo nodig
wordt externe kennis van experts ingeschakeld. Verder komt er een
Achterhoekse Financieringstafel waardoor MKB-bedrijven eenvoudiger
toegang tot kapitaal krijgen voor de implementatie en komt er extra
ondersteuning vanuit de gemeenten.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich
aanmelden via https://8rhk.nl/mkbdeal met een cc naar Wilma
Elbersen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl. Op zeer korte termijn start
een eerste groep, maar ook voor een volgende groep kunt u alvast uw
belangstelling kenbaar maken. Meer informatie kunt u vinden in de
flyer via bovengenoemde website.

Partnerovereenkomst
Rabobanken
Op 1 september is de nieuwe kennispartnerovereenkomst tussen
Rabobanken Graafschap en Noord- en Oost-Achterhoek en VNO-NCW
Achterhoek getekend. Beide Rabobanken ondersteunen met deze
driejarige overeenkomst de activiteiten van VNO-NCW Achterhoek.
Naast een jaarlijkse financiële bijdrage stellen beide Rabobanken
hun kennis ter beschikking aan projecten die VNO-NCW Achterhoek
uitvoert om de Achterhoekse economie te versterken. Ook organiseren

Links (staand): Steven Enneman, links (zittend): Koen Knufing,
rechts (staand): Karel Heijink, rechts (zittend): Hans van de Guchte.

Het zijn uitdagende tijden. Deelnemende bedrijven spelen in op de
nieuwe economie. Achterhoek Onderneemt Duurzaam helpt bedrijven
die belangrijke slag te maken. Meer winst met minder energie, dat
is het uitgangspunt. Winst voor u als ondernemer in de vorm van
minder kosten op de jaarlijkse energierekening én winst voor het
milieu. En het kost minder energie en zorgen, omdat AOD het u nu
wel heel gemakkelijk maakt. Alles start met een scan. Reserveer nu en
ga daarvoor naar www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

beide partijen gezamenlijk kennissessies voor Achterhoekse
ondernemers; op deze wijze geeft Rabobank invulling aan haar rol
als kennisbank. Rabobank wil samen met haar klanten en partners de
werk- en leefomgeving van de Achterhoek sterker maken. Rabobank
en VNO-NCW Achterhoek zetten zich in voor een sociaal economisch
sterke regio en versterken elkaar op dat gebied.
Namens Rabobank Graafschap tekende directievoorzitter Steven
Enneman de overeenkomst en directievoorzitter Hans van de Guchte
tekende namens Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Koen Knufing,
voorzitter VNO-NCW Achterhoek, en Karel Heijink, directeur VNO-NCW
Midden – waar VNO-NCW Achterhoek deel van uitmaakt – zetten
namens de werkgeversvereniging hun handtekening onder het nieuwe
contract.

Nooit meer gepeperde
energierekening

Techniekdagen online
Normaliter organiseert VNO-NCW Midden vijf techniekdagen, waar we
jongeren op een actieve manier laten zien hoe gaaf techniek kan zijn.
In verband met COVID-19 zijn deze nu geannuleerd. Echter is VNONCW Midden in samenwerking met de diverse partners op zoek gegaan
naar een andere invulling om ondernemers te ondersteunen met het
vinden van technisch personeel.

Bent u de gepeperde energierekening ook beu? Doe mee met
Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) en pak de winst. AOD helpt
u met de verduurzaming van uw bedrijf en met energiebesparing.
AOD is een onafhankelijk initiatief van, voor en door ondernemers.
Opgericht door de Samenwerkende Industriële Kringen in de
Achterhoek (SIKA) in samenwerking met partners, waaronder VNO-NCW
Achterhoek. Al ruim 500 Achterhoekse bedrijven maken meer winst
met minder energie en zijn enthousiast over de betrokken aanpak.
Doe mee en begin met een scan. Via
een kosteloos onderzoek krijgt u helder
in beeld wat de mogelijkheden zijn en
waar de kansen liggen.

5 redenen om mee te doen:
1 Winst, gemiddeld 10% zonder extra
investeringen
2 Inzicht, op maat besparingen voor uw
bedrijf

De vijf werkgroepen van de verschillende techniekdagen werken nu
samen aan een grote digitale campagne. Inmiddels zijn er diverse
brainstorm sessies geweest om te onderzoeken hoe jongeren kunnen
worden geïnspireerd én ondernemers in beeld worden gebracht. De
campagne zal dit najaar live gaan. Binnenkort lees je er meer over op
www.techniekdag.nl.

