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Achterhoekse Zaken 
Voorwoord
Het jaar is alweer drie maanden oud. 

De economische situatie verschilt heel 

sterk per branche, maar op veel terreinen 

merken we nog steeds de invloed van 

de coronacrisis. Gelukkig is er een 

start gemaakt met vaccineren en heeft 

onze lobby voor snel(ler)testen gehoor 

gekregen.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we leden van VNO-

NCW Midden bevraagd en opgeroepen om vragen of knelpunten bij 

ons te melden, zodat we die signalen mee kunnen nemen in onze 

landelijke, provinciale of regionale lobby. Er zijn veel maatregelen 

om ondernemers te steunen, denk daarbij aan landelijke, provinciale 

en gemeentelijke regelingen, maar ook een Achterhoeks initiatief als 

Naoberkrediet. Onze oproep blijft: laat ons weten als je knelpunten 

ervaart of hulp nodig hebt. We zetten onze lobby en het netwerk in 

om ondernemers te ondersteunen. Samen staan we sterk en komen we 

door deze crisis heen. 

In de regio zijn we actief betrokken bij de Achterhoek Monitor die 

eind december is gepresenteerd. Deze monitor geeft een overzicht van 

betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in 

de Achterhoek. Deze eerste editie van de Achterhoek Monitor levert, 

op basis van vele indicatoren, het beeld op van een regio die beschikt 

over een groeiende economie, een aantrekkelijk woon- en leefgebied 

en een gelukkige en tevreden bevolking. De monitor laat ook zien 

waar de uitdagingen voor de Achterhoek liggen en voor welke 

onderwerpen we nog indicatoren moeten ontwikkelen en data moeten 

verzamelen (www.achterhoekmonitor.nl). 

De komende tijd zullen onze bijeenkomsten vooral online zijn, houd 

hiervoor de mailbox en de evenementenkalender op de website in 

de gaten. We kijken allemaal enorm uit naar fysieke ontmoetingen, 

naar werkelijk contact van mens tot mens. Zodra het kan zullen we 

starten met fysieke bijeenkomsten. We hebben natuurlijk ideeën over 

onderwerpen voor bijeenkomsten, maar horen ook graag waar jij als 

ondernemer behoefte aan hebt. 

Ik wens jullie veel succes komende tijd en natuurlijk een goede 

gezondheid!

Koen Knufing

Voorzitter VNO-NCW Achterhoek

I N H O U D 
• Voorwoord • A12 • Mobiliteitsteam Achterhoek
• Een leven lang ontwikkelen • Nieuw bestuurslid 
• Achterhoek Onderneemt Duurzaam • Achterhoek 
verbindt • Onderwijs en praktijk • Kennispartner JPR

‘Op welke punten kon DAGO bezuinigen’?
‘Bij ons viel behoorlijk wat winst te behalen in het plaatsen van 

ledverlichting. We zijn ook anderhalf jaar bezig geweest met een 

plan om zonnepanelen te plaatsen. De subsidie was zelfs al geregeld. 

Opeens zei de constructeur dat de dakconstructie er niet op berekend 

was om zonnepanelen te plaatsen. Dus toen hebben we het daarbij 

gelaten. Totdat de onafhankelijke energie-adviseur langs kwam en ons 

wist te vertellen dat er nieuwe technieken waren waardoor we wel 

zonnepanelen konden plaatsen’ legt Richard uit. Inmiddels ligt het 

complete dak van DAGO vol met zonnepanelen. ‘Zonder de komst van 

de energie-adviseur was dat er niet meer van gekomen.’ 

Een simpele aanpassing waar je zelf niet aan 
denkt! 
‘Een hele simpele aanpassing waar je echt niet zelf aan denkt zijn de 

boilers in de kitchenettes.’ De boilers voor het handenwassen stonden 

op standaard 60 graden Celsius. Voor handenwassen is 45 graden 

Celsius ook warm genoeg. Tot slot is er nog een advies uitgebracht 

om in de hoge showroom ventilatoren op te hangen. ‘Ja, vond ik 

ook vreemd in het begin. Maar eigenlijk is het heel logisch. Want 

de ventilator drukt de warmte weer naar beneden, zodat je minder 

warmte verspilt.’ 

Energiezuinige auto’s en een duurzaam pand
Op de vraag van Frans of DAGO ook als een duurzame ondernemer 

communiceert naar hun klanten, reageert Richard bescheiden op z’n 

Achterhoeks: ‘Nee, ik denk dat we dat nog wel slimmer kunnen doen. 

Maar ik denk maar zo: Doe maar gewoon, dan ‘t kump wel goed!’

Voor een energiescan of meer informatie: 

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Achterhoek Verbindt
Snel na het 

uitbreken van 

de coronacrisis hebben 

we met Achterhoekse 

partners het platform 

Achterhoek Verbindt 

opgezet. Via korte 

interactieve videopodcasts 

gaan we met ondernemers 

of andere Achterhoekse 

partijen in gesprek om vraagstukken rondom de coronacrisis te 

bespreken en goede voorbeelden te delen. In april zijn we gestart met 

meerdere keren per week een onderwerp bespreken. Voor komende 

tijd maken we een interactieve videopodcast als er behoefte is vanuit 

ondernemers om een onderwerp uit te lichten, ervaringen te delen en 

elkaar te inspireren. 

Als je een corona-gerelateerd onderwerp hebt dat je graag wilt 

inbrengen, laat het weten aan Wilma Elbertsen, 
elbertsen@vno-ncwmidden.nl. 

Meer info via www.achterhoekverbindt.nl.

Onderwijs en praktijk
We zijn betrokken bij veel onderwerpen op het terrein van onderwijs 

en arbeidsmarkt. Een goede aansluiting van het onderwijs op het 

bedrijfsleven is van groot belang. Eén van de manieren om hier 

aan te werken is het geven van gastlessen en het organiseren van 

bedrijfsbezoeken. Daarom attenderen we je graag op een online 

workshop voor het geven van goede gastlessen en bedrijfsbezoeken.

  Webinar voor bedrijven: het geheim van een goede gastles

Datum: dinsdag 16 maart 2021

Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Aanvullende info: 
Organiseert jouw bedrijf activiteiten voor scholen zoals gastlessen 

of bedrijfsbezoeken, en wil je ervoor zorgen dat je daarbij zoveel 

mogelijk jongeren aanspreekt? Als je binnenkort je eerste gastles 

gaat geven of het al enige tijd doet maar denkt dat er meer in zit, 

dan hebben wij veel tips over hoe je dit aanpakt. In dit interactieve 

webinar ga je aan de slag met de opzet van een inspirerende gastles 

of bedrijfsbezoek. Je denkt na over het doel van je activiteit en 

welke boodschap je wilt overbrengen. Je weet wat je nodig hebt voor 

een pakkende inleiding zodat je meteen de aandacht van leerlingen 

hebt. En je krijgt inspiratie over praktische werkvormen die jij kunt 

gebruiken om leerlingen enthousiast te maken. Meld je aan via 

https://gastlessenzogeregeld.webinargeek.com/vormgeven-van-een-

goede-gastles-of-bedrijfsbezoek-1.

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

WHOA: de redding om 
(financieel gezond) uit 

de coronacrisis te komen?
Door David Vrijbergen, JPR Advocaten
Door de coronamaatregelen worden veel ondernemingen hard 

getroffen. Bedrijven en/of bedrijfsonderdelen die winstgevend 

waren staan er nu financieel anders voor. In sommige gevallen is de 

financiële situatie dermate penibel dat ingrijpen noodzakelijk is. Tot 

aan 1 januari jl. waren de mogelijkheden om uit een dergelijke situatie 

te komen kort gezegd 1) het treffen van (individuele) regelingen met 

al uw schuldeisers, 2) het aanvragen van een surseance van betaling 

of 3) zelfs het faillissement, al dan niet in combinatie met een 

doorstart. 

Op 1 januari 2021 is de WHOA, de ‘Wet Homologatie Onderhands 

Akkoord’, in werking getreden. Indien er sprake is van een 
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DEZE UITGAVE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

onderneming met levensvatbare bedrijfsactiviteiten die door een hoge 

schuldenlast failliet dreigt te gaan, maakt de WHOA het mogelijk om 

– zonder instemming van alle schuldeisers – regelingen te treffen met 

(groepen) schuldeisers en de schulden te reorganiseren waardoor een 

faillissement kan worden afgewend. 

De WHOA is niet zaligmakend, maar er is wel een werktuig toegevoegd 

aan de gereedschapskist van de (insolventierecht)advocaat en dus die 

van de ondernemer. Een nieuwe wet brengt bovendien veelal nieuwe 

mogelijkheden met zich. Zo biedt de WHOA bijvoorbeeld in bepaalde 

situaties de mogelijkheid om van langdurige (huur)overeenkomsten 

af te komen. Ook kan doormiddel van een beroep op de WHOA 

beslagleggingen worden opgeheven. Voor zoveel het (relatief) 

complexe traject van de WHOA niet in zijn geheel kan worden 

doorlopen geldt dat een beroep op de WHOA in sommige gevallen in 

ieder geval onderhandelingsruimte kan creëren met uw schuldeisers. 

Mocht je je afvragen of de WHOA iets voor jou kan betekenen, neem 

dan contact met op met mr. David Vrijbergen van JPR Advocaten op 

06 – 345 542 07.
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Zo reis je slimmer op en 
rond de A12!

Reis jij van en naar de Achterhoek via de drukke A12 Arnhem-

Zevenaar, maar wil je toch op tijd op je bestemming aankomen, 

met minder stress? Op de nieuwe website a12slimreizen.nl vind je 

allerlei tips en informatie om slimmer te reizen. En ook hoe je jouw 

medewerkers, klanten en leveranciers daarbij kunt helpen. 

Kan het ook anders?
De wegen rondom Arnhem, met name op de A12 tussen Arnhem en de 

Duitse grens, worden steeds drukker. Oók nu we vanwege corona nog 

zoveel mogelijk thuiswerken. Alleen wegen aanpassen is niet genoeg. 

Om de regio’s Liemers en Achterhoek bereikbaar te houden, is het ook 

nodig dat wij allemaal bewuster kiezen of we die weg wel op moeten 

met de auto.

Dit kun jij doen 
Ook jij kunt meehelpen de A12-regio bereikbaar te houden, door je 

reis slimmer te plannen. En door ook je medewerkers, klanten en 

leveranciers daarbij te helpen. Check eerst je route en je reisopties 

voor je de weg opgaat. Er zijn vaak meer alternatieven dan je denkt. 

Ook ná corona kun je misschien deels thuis of op afstand blijven 

werken. Straks naar werk of afspraken ben je er met het OV of 

carpoolen misschien net zo snel. En op een (elektrische) fiets heb 

je meteen je dagelijkse work-out en buitenlucht te pakken. Zo rijdt 

André op zijn speedpedelec gewoon de files voorbij. Zijn verhaal en 

dat van anderen lees je ook op a12slimreizen.nl.

A12 Slim Reizen helpt je op weg 
Met A12 Slim Reizen stimuleren bedrijfsleven, overheden en 

onderwijsinstellingen anders reizen op het traject A12 Arnhem-Duitse 

grens. A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg, 

het regionale programma voor een schonere en beter bereikbare regio 

Arnhem-Nijmegen.

Meer weten? Kijk op www.a12slimreizen.nl.

Mobiliteitscentrum 
Achterhoek en 

arbeidsmarktontwikkelingen
Het is op dit moment lastig om te voorspellen wat er komend half 

jaar op de arbeidsmarkt gaat gebeuren. Het aantal ww-uitkeringen 

in de Achterhoek is gestegen, maar minder hard dan de landelijke 

stijging. Er zijn nu nog allerlei regelingen waar ondernemers 

gebruik van kunnen maken, maar die regelingen lopen een keer af. 

Voor sommige sectoren of bedrijven is of wordt de situatie steeds 

nijpender. Aan de andere kant zijn er sectoren die op zoek zijn naar 

medewerkers.

VNO-NCW Achterhoek ondersteunt werkgevers als ze om economische 

redenen afscheid van medewerkers moeten nemen. We kunnen 

ondersteunen in van-werk-naar-werk-trajecten, scholingstrajecten of 

andere maatwerkinstrumenten inzetten en weten ook waar kansen 

liggen en vacatures zijn. 

Vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn we partner in het Mobiliteitsteam 

Achterhoek waar VNO-NCW, UWV, gemeenten, onderwijspartijen & 

SBB en vakbonden samenwerken. Het doel is om medewerkers te 

behouden voor de (Achterhoekse) arbeidsmarkt en uitkeringssituaties 

te voorkomen. 

Als je om economische redenen afscheid moet nemen van 

medewerkers, laat het ons in een zo vroeg mogelijk stadium weten 

via email naar regiomanager Wilma Elbertsen: 

elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid, 
www.rijksoverheid.nl. 

Een leven lang 
ontwikkelen in de 
Achterhoek?

Werkgevers hebben te maken met 

veranderende omstandigheden en 

maatschappelijke vraagstukken 

zoals snelle technologische 

ontwikkelingen, digitalisering 

en circulair ondernemen. Hoe 

gaan werkgevers om met veranderende omstandigheden in de 

maatschappij, hun sector of vakgebied? Het vraagt om flexibiliteit, 

wendbaarheid en energie van werkgevers en van werknemers. Het 

Achterhoeks Fonds voor Talentonwikkeling (AFvT) is in het leven 

geroepen hieraan bij te dragen door laagdrempelig toegang te 

verschaffen tot scholing in vakgebieden met toekomstperspectief. Het 

biedt zowel werkgevers als werknemers en werkzoekenden de kans 

zich te ontwikkelen.

VNO-NCW Achterhoek werkt samen met onderwijsinstellingen, 

gemeenten, UWV en vakbonden om de mismatch op de 

arbeidsmarkt aan te pakken, kwalitatief en kwantitatief voldoende 

arbeidspotentieel te hebben en een cultuur van Leven Lang 

Ontwikkelen in de Achterhoek te ontwikkelen. We ondersteunen 

en initiëren diverse initiatieven en zijn actief betrokken bij 

het Achterhoeks Fonds Talentontwikkeling. De scholingscheque 

van het Achterhoek Fonds voor Talentenontwikkeling is er voor 

werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de 

Achterhoek die zich willen om-, her- of bijscholen. De voucher kan 

gebruikt worden om je binnen je vakgebied te ontwikkelen, maar 

biedt je ook de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander 

beroep in een andere sector.

Een leven lang ontwikkelen in de Achterhoek doen we op onze eigen 

manier: Op wilskracht. Op karakter. Op talent. Op ijver.

‘Op ijver’ is de communicatiekapstok voor de werktitel Achterhoeks 

Fonds voor Talent Ontwikkeling, tot stand gekomen met de input van 

de verschillende betrokken partijen en de stuurgroep Achterhoeks 

Fonds voor Talentontwikkeling. De komende maanden krijgt dit vorm 

en zullen verschillende communicatielijnen worden ingericht. Ook 

vanuit VNO-NCW Midden zullen we onze achterban op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. De eerste kandidaten en werkgevers 

hebben zich al gemeld. Voor informatie: mail naar projectleider Henk 

Korten henk.korten@uwv.nl.

We organiseren binnenkort een webinar over de mogelijkheden van 

het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling voor ondernemers. 

Houd de mail en onze evenementenkalender onder de aandacht 

www.vno-ncwmidden.nl/evenementen. 

Nieuw bestuurslid 
Wij stellen graag alvast ons 

nieuwe bestuurslid van VNO-NCW 

Achterhoek, Frank Jansen van Baks 

Logistiek BV, aan je voor. Frank zal 

tijdens een bijeenkomst nog officieel 

benoemd worden.

“Mijn naam is Frank Jansen, 36 jaar oud 

en woonachtig in Bathmen. Na mijn 

studie Bedrijfskunde in Groningen ben ik 

de logistieke sector ingedoken. Ruime ervaring heb ik o.a. opgedaan 

in de internationale wereld van het Maleisische Agro concern Wilmar, 

waar ik eindverantwoordelijk was voor de logistiek en supply chain 

in Europa. Sinds 2019 ben ik DGA van Baks Groep te Borculo. Baks 

Groep bestaat uit bedrijven die zich richten op productie, verkoop 

en transport van voedingsmiddelen voor mens en dier en vervult 

daarmee een belangrijke rol in de agro- en foodsector.

Vanuit mijn achtergrond weet ik hoe essentieel mobiliteit en 

bereikbaarheid is. Mijn deelname vanuit VNO-NCW Achterhoek 

aan de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is dan ook de 

ideale gelegenheid om dit verder gestalte te geven voor de regio 

Achterhoek. De belangen uit het bedrijfsleven en de verbondenheid 

met overige instanties vormen een cruciale rol hierin. Als nieuw 

bestuurslid VNO-NCW Achterhoek kijk ik er naar uit om met alle 

ondernemers en betrokkenen in de regio in contact te komen.”

De benoeming van Frank zal tijdens een eerstvolgende 

bijeenkomst plaatsvinden. Dit kan door de huidige situatie nog 

wel enige tijd duren. Daarom gaat Frank al wel meedraaien in onze 

bestuursvergaderingen.

Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam

Achterhoek Onderneemt 

Duurzaam is een project 

van SIKA en VNO-NCW 

Achterhoek in samenwerking 

met Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland. Via het 

project zijn gratis energiescans beschikbaar voor ondernemers in de 

gemeenten Doetinchem, Winterswijk, Berkelland, Oude IJsselstreek, 

Bronckhorst en Oost-Gelre.  Dat levert meer winst met minder 

energie!

Veel ondernemers hebben al een scan laten uitvoeren en hebben 

daarmee aanzienlijke besparingen gerealiseerd en bijgedragen aan 

de duurzaamheidsdoelstellingen. Verschillende leden van VNO-NCW 

Achterhoek hebben hun ervaringen gedeeld op de website zoals 

Nijhuis Groep Winterswijk, Hof van Eckbergen Eibergen, Aweja Ulft, 

Rensa Doetinchem/Didam en Theater De Storm Winterswijk. Ook DAGO 

deed mee. Onderstaand lees je de ervaringen van Richard Smees.

Bij ons viel behoorlijk wat winst te behalen! 
DAGO Autogroep is al jaren een begrip is Oost-Nederland. Klein 

begonnen en door de jaren heen uitgegroeid tot een omvangrijke 

autogroep met vestigingen in Aalten, Doetinchem en Ulft. Reporter 

en presentator Frans Miggelbrink ging op bezoek bij DAGO in 

Doetinchem. Hij sprak daar met eigenaar Richard Smees over de 

Energiescan die zij enige tijd geleden hebben laten uitvoeren. 

Richard vertelt trots dat ze al lange tijd duurzaam bezig zijn. ‘We 

hebben in dit pand al zeker dertien jaar aardwarmte. Daarmee waren 

we toen één van de eersten.’ Maar natuurlijk kan het altijd beter en 

duurzamer! Daarom was DAGO geïnteresseerd in de energiescan die 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam aanbiedt. 
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