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Enkele projecten uitgelicht:
- Opleidingsvouchers voor medewerkers /werkzoekenden bij het
Achterhoeks Talentenfonds van Op IJver. https://www.opijver.nl/
- Start van het Grenslandcollege waar Associate Degree trajecten
worden aangeboden. https://www.grenslandcollege.nl/
- Projecten voor taalvaardigheid van statushouders en laaggeletterden
https://taalschool.graafschapcollege.nl/bedrijfscursussen/toolboxvoor-statushouders/
- Circulair bouwen en slopen met Cirkelregio Achterhoek https://
cirkelregiodeachterhoek.nl/
- Broedplaats voor start ups in Ulft>SmartHub incubator industry
(SHII) http://www.shii.nl/
- Op het terrein van wonen en transformatie lopen ook diverse
projecten. Woensdagavond 15 september 2021 heeft Conferentie
Wonen in de Achterhoek plaatsgevonden in de DRU met gesprekken
over verschillende thema’s en uitdagingen op de woningmarkt.
https://www.awlo.nl/

Tweede Jaarcongres
Achterhoek Monitor op
15 december 2021*
Eind 2020 is de eerste Achterhoek Monitor in een online-congres
gepresenteerd. Dit jaar hopen we elkaar weer ‘in het echt’ te
ontmoeten tijdens een congres in theater De Storm in Winterswijk.
Ook benieuwd naar de actuele cijfers over hoe de Achterhoek er
economisch en qua welvaart voorstaat? Deskundigen presenteren
en duiden de nieuwste cijfers. Naast actuele data in de digitale
Achterhoek Monitor verschijnt 15 december de editie 2021/2022 als
naslagwerk.
Voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Achterhoek is de
Monitor een interessant hulpmiddel om inzicht te krijgen en keuzes
te maken. Dus wees erbij als de stuurgroep Achterhoek Monitor haar
tweede jaarpublicatie toelicht. Vanuit VNO-NCW Achterhoek is Hans
van de Guchte vertegenwoordigd in de stuurgroep Achterhoek Monitor.
Reserveer 15 december van 15.00-17.00 uur alvast in je agenda.
Locatie: theater De Storm in Winterswijk.
https://www.achterhoekmonitor.nl

Bijeenkomsten*
Gelukkig hebben we weer fysieke bijeenkomsten kunnen
organiseren, zoals het bezoek aan VB Airsuspension. Ook voor de
komende tijd staan er weer mooie bijeenkomsten gepland, zoals
bedrijfsbezoeken bij Prinzen, Varex, Van Raam, Altop, Nedap en
Nijhuis Water. Op 13 januari (eind van de middag) organiseren
we onze nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met Achterhoek
Ambassadeurs en daarbij zal onze landelijk voorzitter Ingrid Thijssen
aanwezig zijn. Ook in andere regio’s van VNO-NCW Midden worden
interessante bijeenkomsten georganiseerd waarbij je van harte welkom
bent. Voor het actuele aanbod zie https://www.vno-ncwmidden.nl/
evenementen/
Naast de reguliere bijeenkomsten kennen we bijeenkomsten voor

speciale groepen zoals:
- HR-Kring voor professionals met HR-verantwoording
- DGA-platform voor dga-leden
- Middencirkels voor leden die in kleine kring willen klankborden en
werken aan persoonlijke groei.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Wilma
Elbertsen of het verenigingsbureau.

Ledencommissie
Achterhoek
VNO-NCW Midden is een gezonde vereniging met veel betrokken leden.
Onze inzet is om de stem van de ondernemer optimaal te laten horen
en jullie belangen te behartigen. Voor een goede belangenbehartiging
is het onmisbaar om een grote achterban te hebben. Bovendien is
het interessant om bij bijeenkomsten veel ondernemers te kunnen
ontmoeten. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden.
Recent zijn we gestart met een ledencommissie Achterhoek, een
initiatief waar we heel blij mee zijn. Een aantal leden zet zich in voor
deze commissie, met als doel om gezamenlijk het ledenbestand in
onze regio te laten groeien. Heb je suggesties of wil je deel uit maken
van deze ledencommissie? Geef dit dan aan bij Wilma Elbertsen.
Natuurlijk kun je ook op andere manieren bijdragen aan de groei
van onze vereniging. Neem bijvoorbeeld eens iemand als introducé
mee naar een bijeenkomst of breng VNO-NCW Achterhoek onder de
aandacht in je eigen netwerk en genereer zo een warme lead. Op
deze manier geven we invulling aan de gedachte van een vereniging
voor en door ondernemers en blijven we een sterke vereniging die
zich inzet voor ondernemend Achterhoek, ondernemend Midden en
ondernemend Nederland!

EEN BIJDRAGE VAN ONZE
KENNISPARTNER JPR ADVOCATEN

Saneren is beter dan
failleren

Tijdens de coronacrisis heeft het
kabinet een grote hoeveelheid
steunmaatregelen over ondernemend
Nederland heen gestort (NOW, Tozo,
TVL, betalingsuitstel). Zoals het zich
nu laat aanzien heeft dat de economie
geen windeieren gelegd. Het aantal
faillissementen is historisch laag. Met
ingang van
1 oktober 2021 is een einde gekomen
aan de steunpakketten. Er zal moeten
worden afgerekend voor de NOW en belastingschulden moeten
weer op de gebruikelijke wijze worden voldaan. Uit de brief van de
staatssecretaris van Financiën van
11 oktober 2021 blijkt dat er, naast een ruimhartig aflosregiem voor

de opgebouwde belastingschulden tot 1 oktober 2021, toch nog
wat ruimte is voor met name “in de kern gezonde ondernemingen”.
De steunmaatregelen verschuiven van algemeen naar meer specifiek
gezonde bedrijven.
Daarnaast zal de belastingdienst een stapje terug doen en afstand
doen van het geldende beleid dat zij vanwege de preferente positie als
schuldeiser altijd het dubbele percentage wenst te ontvangen. Daar
kan dan in het kader van een sanering van worden afgeweken. Onder
omstandigheden is bovendien een aanvullend uitstel van betaling
mogelijk.
Een bekend spreekwoord luidt: je moet het dak repareren als het mooi
weer is. Ondanks dat het meteorologisch dan misschien herfst is, is
het in termen van de coronacrisis hartje zomer. Tijd dus om de balans
op te maken en in te grijpen indien nodig!
Tian Herstel
JPR Advocaten
*Op het moment van samenstellen van deze nieuwsbrief is er
nog onduidelijkheid over de dan geldende coronamaatregelen.
Houd de website in de gaten voor de laatste stand van zaken.
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Achterhoekse Zaken
Voorwoord
Terwijl ik dit schrijf, waait de wind om
het huis en giert de regen tegen de
ramen. Het is herfst en het kan guur zijn,
maar het kan ook prachtig zijn met alle
herfstkleuren en de rijke oogst van fruit
en noten. En dat weerspiegelt misschien
wel een beetje het bedrijfsleven, bij sommige bedrijven een goede
oogst en bij sommige bedrijven zwaar weer.
Vanuit VNO-NCW blijven we ons onverminderd inzetten voor onze
ondernemers. Daarbij denk ik aan thema’s als energieprijzen en
materiaalprijzen, een krappe arbeidsmarkt, de energietransitie en
overgang naar een circulaire economie. Voor onze Achterhoek zijn
zaken als bereikbaarheid en beschikbare woningen een voorwaarde
om de vele vacatures in te kunnen vullen. Alle mensen die onze
vacatures gaan invullen moeten onze bedrijven kunnen bereiken en
in de regio kunnen wonen. N18, A15/A12, Dubbelspoor, fijnmazige
bereikbaarheid, het zijn allemaal doelen waar we ons hard voor
maken. Jarenlang zijn er te weinig woningen gebouwd, maar gelukkig
wordt er nu geluisterd en komen er steeds meer plannen voor
woningbouw in de Achterhoek.
Naast onze inzet voor een goed ondernemersklimaat, blijven we
natuurlijk ook de vereniging met een netwerkfunctie. We zijn
heel blij dat we weer wat fysieke bijeenkomsten hebben kunnen
organiseren zoals bedrijfsbezoeken bij prachtige bedrijven en
themabijeenkomsten. Hopelijk kunnen we elkaar op deze manier
blijven ontmoeten. Hierbij nodig ik je alvast uit voor onze
nieuwjaarsbijeenkomst* op 13 januari, waar onze landelijk voorzitter
Ingrid Thijssen aanwezig zal zijn.
Ik wens je goede zaken en dank je hierbij voor het lidmaatschap van
VNO-NCW Achterhoek. Als je vragen hebt over het lidmaatschap of tips
voor ons, laat het ons dan weten!

DEZE UITGAVE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Hartelijke groet vanuit het bestuur VNO-NCW Achterhoek;
Koen Knufing, Jurgen van Aalst, Hans van de Guchte, Frank Jansen,
Anneke van Ommen, Henk Tappel, Derk Wassink, Pedro Wiggers,
Harold Vulink en Wilma Elbertsen
* Uiteraard volgen we de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Houd onze website in de gaten voor de laatste stand van zaken.
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Werkgeversaanpak wordt
Gaon
Vanuit de Thematafel Mobiliteit &
Bereikbaarheid, waaraan we ook
vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn
vertegenwoordigd, hierbij een update:
De werkgeversaanpak Mobiliteit en
Bereikbaarheid sluit zich aan bij het
platform Gaon! (www.gaon.nl).
Gaon zet zich in voor een betere
duurzame bereikbaarheid van
de regio voor toeristen en bewoners, maar ook voor werkgevers
en werknemers. Dit doet Gaon door werkgevers en werknemers
te verleiden tot het treffen van maatregelen op het gebied van
mobiliteitsmanagement.

Webinar werkgeversaanpak Gaon
Sinds de uitbraak van Corona en de eerste lockdown staat de wereld
op zijn kop. Dit geldt ook zeker voor de wereld van mobiliteit. We
zien dat gewoontegedrag massaal is doorbroken en dat werkgevers
met een nieuwe blik kijken naar werken en reizen van hun
medewerkers. Maar er komen meer uitdagingen aan: wijzigingen in
(fiscale) wet- en regelgeving, de noodzaak tot verduurzaming en
de ‘battle of talent’. Alle reden om werkgevers nader te informeren.
Daarom wordt op dinsdag 8 februari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur
een webinar georganiseerd met aandacht voor:
1. Wat zijn de lokale problematiek en uitdagingen in de Achterhoek?
2. Wat zijn bepalende trends op systeem en bedrijfsniveau in
mobiliteitsbeleid?
3. Wat kunnen werkgevers doen in het kader van mobiliteit?
Geïnteresseerd of vragen? Stuur een e-mail naar
mobiliteitsmakelaar@gaon.nl.
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mobiliteitsontwikkeling en de potentiële bereikbaarheidsopgaven op
de lange termijn in beeld. Op basis van de laatste NMCA (2017) wordt
de N18 tot 2040 niet als knelpunt beschouwd. Ook bij de Provincie
Gelderland heeft de verbreding van de N18 geen prioriteit.
RWS en Provincie Gelderland hebben aangegeven dat we het
eindbeeld verder moeten uitwerken door een koppeling met
werkgelegenheid, woningbouw en natuurbeleid. Dit zou tot
aansluiting op de A12 en andere rijks-initiatieven kunnen leiden.
Samen met de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid gaan de
komende tijd hierop inzetten, omdat de verbetering N18 voor ons wel
van belang is!

Energie
De energieprijzen zijn ongekend
gestegen en dat heeft veel consequenties
voor bedrijven en voor huishoudens. Juist daarom is het nu extra
interessant om te kijken naar energiebesparing.
We bieden via Achterhoek Onderneemt Duurzaam nog steeds gratis
energiescans aan. Je kunt je aanmelden voor een gratis energiescan
via https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/aanmelden/.
Naar aanleiding van de energiescan ontvang je en rapport met
besparingsmogelijkheden, investeringen en terugverdientijden.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker
• voor je eigen kostenbesparingen
• voor de profilering naar jong talent die duurzaamheid van groot
belang vinden
• voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel.

Techniekdag en Week
van de Techniek

N18
In de Achterhoek Visie 2030 staat de ambitie om de N18
op te waarderen naar een regionale stroomweg met 2x2 rijstroken,
ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen en een maximumsnelheid
van 100 km/uur, te realiseren in 2040.
In opdracht van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is door
ingenieursbureau Antea Group onderzoek verricht naar het realiseren
van deze ambitie. Realisatie van dat eindbeeld betekent dat de
huidige weg tussen Varsseveld en Groenlo, die is vormgegeven als
gebiedsontsluitingsweg met 80 km/uur, ingrijpend moet worden
verbouwd. Het tracé van Groenlo tot en met Haaksbergen is sinds
2018 al een regionale stroomweg, maar om aan het eindbeeld te
voldoen is per rijrichting een extra rijstrook nodig. De kosten van
de maatregelen tussen Varsseveld en Groenlo worden ingeschat op
ca. 215 miljoen euro.
Doorontwikkeling van de N18 is momenteel nog niet geagendeerd
bij het Rijk (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat). Het Rijk
baseert haar infrastructurele agenda overwegend op de Nationale
Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze NMCA brengt de

VNO-NCW Achterhoek organiseert al jarenlang in samenwerking
met partners Techniekdagen. Afgelopen jaar kon de Techniekdag
niet in een fysieke vorm doorgaan en hebben we een aantrekkelijk
online alternatief aangeboden. We zijn nu weer bezig met de
voorbereidingen voor een fysieke Techniekdag op zaterdag 9 april
2022 bij Kramp in Varsseveld.
De tekorten aan technisch personeel zijn enorm groot. Tijdens de
Techniekdag laten we jongeren tussen 8 en 14 jaar op een speelse
manier kennismaken met techniek en technologie. Vaak komen er

ook ouders mee naar de Techniekdag. We hopen dat ouders ook
een positief beeld krijgen van (moderne) techniek en technologie
en zien dat hun kinderen een prachtige loopbaan in de techniek
kunnen krijgen. In de techniek gaat het om werk dat er toe doet, met
techniek worden veel maatschappelijke problemen opgelost zoals de
energietransitie en technologie in de zorg. In de techniek kun je een
goed salaris verdienen en er is werkzekerheid.
Voorafgaand aan de Techniekdag wordt de Week van de Techniek
georganiseerd. In deze week gaan jongeren op bezoek bij technische
bedrijven om het hele proces in een bedrijf te zien.
https://www.techniekdag.nl/techniekdag-achterhoek/

Platform Career Central
Vacatures of stageplaatsen?
Als werkgever ben je altijd op
zoek naar ervaring of veelbelovend
talent. Career Central wijst de
weg naar wetenschappelijk
geschoolde young professionals.
Career Central is een initiatief van
de Alumni-afdeling en de afdeling Career Services van de Radboud
Universiteit. Het biedt een mooie gelegenheid voor organisaties om
eenvoudig stages en vacatures kenbaar te maken bij studenten en
alumni van de Radboud Universiteit. Een platform waar loopbaan,
carrière en netwerken centraal staan. Waar (oud-)studenten contact
houden met elkaar en het werkveld. Met gelijke kansen voor een baan
of een stage. Bedrijven zijn van harte welkom om een bedrijfsprofiel
aan te maken en stages en vacatures online te plaatsen. Let op:
stages zijn gratis, voor vacatures wordt een kleine vergoeding
gerekend.
Dit initiatief draagt bij om mkb-bedrijven in de regio eenvoudig
toegang te verschaffen tot het talent van de Radboud Universiteit.
De eigenschappen van Career Central:
• Selectie op skills; om gelijke kansen te bevorderen zie je welke
studenten optimaal matchen met jouw stage of vacature. Op basis
van skills, vaardigheden, persoonlijke beschrijving en eventueel een
motivatie nodig je (oud-)studenten uit voor een gesprek. Daarna
krijg je inzicht in de persoon die solliciteerde.
• Alles op één plek; voor alle studierichtingen en specialisaties is er
nu één plek voor plaatsing van uw stages en vacatures. En die plek
is makkelijk toegankelijk, voor iedereen binnen jouw organisatie.
• Employer branding; met je organisatieprofiel kom je al tijdens
de studie bij studenten in beeld. Als je eerder (oud-)studenten
hebt aangenomen, dan kunnen zij ook anderen informeren en
enthousiasmeren over de organisatie.
• Betrouwbare matches; de skills die studenten ontwikkelen door
het volgen van een opleiding, zijn eenduidig gedefinieerd en als
Radboud-endorsed opgenomen. Dat geeft vertrouwen in de kwaliteit
van de matches.
Kijk voor meer informatie op www.ru.nl/careerservice/career-central/
Het centrale mailadres voor aanmelding van bedrijven op het platform
is: career.central@ru.nl

Gewoon Doen
Vanuit VNO-NCW Achterhoek
zitten we in diverse overleggen om
knelpunten op de arbeidsmarkt op
te lossen. In de huidige markt is er
niet één oplossing en moet je op veel
dingen inzetten.
Veel organisaties hebben vacatures,
maar er staan ook nog steeds mensen aan de kant die wel willen en
kunnen werken. Wij hebben het WerkgeversServicePunt Achterhoek*
gevraagd om een aantal van die kandidaten in beeld te brengen.
Hierover is informatie verstrekt tijdens onze bijeenkomst bij VBAirsuspension op 27 oktober jl. We zien dit als een pilot en bij succes
kunnen we deze opzet verder uitwerken. De eerste resultaten delen
we graag: er is al heel snel een eerste plaatsing geweest en op het
moment van schrijven hebben 9 werkgevers interesse getoond in 1
of meerdere profielen. Binnenkort evalueren we het hele traject en
meten we de resultaten. Als deze aanpak succesvol is, gaan we hier
de komende tijd zeker mee door om ondernemers te ondersteunen in
hun zoektocht naar personeel.
*Het Werkgevers Servicepunt Achterhoek geeft advies op het gebied
van HRM-vraagstukken, subsidies en regelingen en bemiddelt namens
het UWV en de gemeentes in de Achterhoek tussen mensen die op
zoek zijn naar een baan en potentiële werkgevers. Een aantal van die
mensen heeft, zoals dat in de huidige termen wordt genoemd, een
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat het vaak nodig is om
maatwerk te leveren om de match tussen vraag van een werkgever en
mogelijkheden van de werknemer te realiseren. Dat vergt soms wat
extra inspanning en creativiteit van beide kanten, maar de beloning is
evident:
• Meer mensen aan het werk
• Meer aanbod in een krappe arbeidsmarkt
• Meer mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt
• Lagere maatschappelijke kosten door verlaging van de uitkeringen
• Een mogelijkheid voor bedrijven om zich te onderscheiden als sociale
werkgever (Unieke Achterhoekers aan het Werk)
https://wspachterhoek.nl/

Regio Deal
Regio Deal Achterhoek
2019-2022 is een overeenkomst
tussen Rijksoverheid & Achterhoek
(Provincie Gelderland en de
Achterhoek Board). Er is in
2019-2020 bijna 11 miljoen
van de ontvangen 20 miljoen voor de Regio Deal gebruikt. Vanaf
september 2019 t/m 2020 zijn maar liefst 43 projecten gestart die
passen binnen de negen programmalijnen van de Regio Deal. Vanuit
VNO-NCW Achterhoek zijn we nauw betrokken bij de projecten van de
Regiodeal.

