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Achterhoekse Zaken 
Voorwoord
Het zijn roerige tijden voor veel 

ondernemers. Hoge energieprijzen, 

verstoring in de keten met tekorten aan 

materialen en tekorten aan personeel. 

We horen deze geluiden veel en vanuit 

VNO-NCW zetten we ons op verschillende 

niveaus om dit onder de aandacht te krijgen en de belangen van 

ondernemers te behartigen. Soms doen we dat op Europees niveau, 

soms dichtbij in onze eigen Achterhoek en natuurlijk in Den Haag. 

Een voorbeeld van dat laatste is het jaarlijkse Achterhoeks Lentediner 

waar we met een delegatie van ondernemers, overheid en onderwijs 

in gesprek gaan met Kamerleden en ministers. Ook vanuit VNO-NCW 

Achterhoek waren we aanwezig bij het Lentediner, waarover in deze 

uitgave meer. 

De Russisch-Oekraïense oorlog heeft grote gevolgen, ook voor 

Nederlandse ondernemers. Veel ondernemers zitten met vragen over 

de gevolgen voor hun medewerkers in Oekraïne en omgeving. Ook zijn 

er vragen over de precieze uitwerking van de sancties op hun import 

en export uit en naar Rusland en Belarus. Verder zijn er vragen over 

beschikbaarheid van energie, grondstoffen en over cybersecurity. 

Ondernemers die sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne 

problemen ondervinden, kunnen met hun knelpunten terecht bij het 

meldpunt van VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook via de Q&A is veel 

informatie te vinden.

www.vno-ncw.nl/content/qa-over-gevolgen-van-russisch-oekraiense-

oorlog-voor-ondernemers

Naast de belangenbehartiging op thema’s als bereikbaarheid, 

arbeidsmarkt, energie, circulair ondernemen, digitalisering en 

bedrijventerreinen, organiseren we ook kennissessies over deze 

onderwerpen. Daarbij noem ik bijeenkomsten over o.a. praktijkleren, 

netcongestie, AI. 

Mocht je onderwerpen missen of wensen hebben voor bijeenkomsten, 

laat het ons weten! We horen graag jullie mening. 

Ik ontmoet jullie graag bij onze bijeenkomsten, waarbij ik de 

zomerwandeling op 30 juni in Ruurlo graag onder jullie aandacht breng. 

We zorgen voor mooie ontmoetingen, inclusief een drankje en BBQ bij 

de Heikamp en wandelen samen het Liefdespad, hoe mooi kan het zijn!

Koen Knufing, voorzitter
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die kandidaten in beeld te brengen. Hierover is informatie verstrekt 

tijdens onze bijeenkomst bij VB-Airsuspension 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/

Digital Twin
Ontdek of Digital Twin technology iets voor 
jouw bedrijf is & doe mee!

Met het project Digital Twinning werkt de HAN in samenwerking met 

MKB-bedrijven uit de Achterhoek aan een fieldlab om Digital Twin 

toepassingen te ontwikkelen en te kijken hoe de concurrentiepositie 

van de maakindustrie in Oost-Nederland met deze technologie 

versterkt kan worden. Een Digital Twin is een virtueel model van een 

product of proces inclusief datakoppelingen tussen fysieke systemen 

en processen en het virtuele model. 

Tijdens het VNO-NCW bedrijfsbezoek aan Varex Imaging Nederland BV 

op woensdag 11 mei jl. vertelde Gerben Heideman, Director Global 

Operations, over 

de Digital Twin 

technologie binnen 

zijn bedrijf, de rol van 

Varex in het fieldlab 

en de samenwerking 

daarin met andere 

bedrijven en 

onderwijsinstellingen. 

Wil jij ook ontdekken 

of Digital Twin iets 

voor jouw bedrijf kan 

zijn? Het komende halfjaar biedt de HAN (kosteloos) workshops en 

kennissessies aan voor MKB-bedrijven uit de maakindustrie. Aanmelden 

kan bij projectcoördinator Marij Striekwold via marij.striekwold@han.nl  

of tel. 06-296 783 92.

SmartHub Incubator 
Industry

Twee jaar geleden is SmartHub 

Incubator Industry gelanceerd als broedplaats voor startende 

ondernemers in de maakindustrie en smart industry. Terugkijkend 

kunnen we concluderen dat er ondanks een uitdagende periode 

met veel beperkende maatregelen een goede en succesvolle start is 

gemaakt. Het team van SmartHub Incubator Industry (SHII) heeft 

zeker 40 starters geholpen om richting te geven aan de ontwikkeling 

van hun onderneming. Met een deel van deze starters zijn wij samen 

met de aangesloten ervaren ondernemers als mentoren zeer intensief 

aan de slag. Dit werpt vruchten af: realisatie van idee naar bedrijf is 

onderweg en de starters treden naar buiten met hun product of dienst. 

Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden op 

https://www.shii.nl. 

Alle starters die bij SHII binnenlopen kunnen rekenen op steun, 

kennis, netwerk, vertrouwen en financiële support in het ontwikkelen 

van hun passie. Meer dan 25 ondernemers uit de brede Achterhoek 

hebben zich aangesloten en gecommitteerd om hun kunde, expertise 

en productiecapaciteit in te zetten voor een boost van jonge 

innovatie in de maakindustrie en behoud van ondernemend technisch 

talent voor de regio. 

Het mooie resultaat van het werk geef veel energie om de komende 

jaren te blijven door ontwikkelen. Op grotere schaal nog meer 

impact maken. Wij nodigen ook je uit om ons bewezen succesvolle 

model te ervaren, hierover in gesprek te gaan en een steentje bij 

te dragen. SmartHub Incubator Industry is een ecosysteem waarin 

ervaren ondernemers, starters en leeromgevingen, ondersteund 

door overheden, met elkaar aan de slag zijn en allen continue in 

ontwikkeling zijn.

Bij vragen, interesse, suggestie voor een startende ondernemer of 

mentor horen we graag van je via info@shii.nl of tel. 085-1047262.

Samen D’ran voor een innovatief en ondernemend Achterhoek! Want 

“Gas op je ondernemersdroom!” begint voor de maakindustrie bij SHII.
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DEZE UITGAVE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Bijeenkomsten
We zijn weer gestart met fysieke bijeenkomsten en kijken terug 

op geslaagde bijeenkomsten. We horen dat bij sommige leden de 

uitnodigingen niet goed aankomen, een aantal komt in de spam 

box. Daarom het verzoek om te checken of onze uitnodigingen goed 

binnenkomen. 

Voor een actueel overzicht van onze bijeenkomsten: https://www.vno-

ncwmidden.nl/evenementen/ 

Ons aanbod wordt steeds bijgewerkt, houd daarom de mailbox (en 

onze website) in de gaten. 

Bijeenkomsten komende tijd: 

8 juni bedrijfsbezoek Van Raam in Varsseveld

9 juni Masterclass WHOA-traject

11 juni Techniekdag Achterhoek bij Kramp

14 juni Webinar Energielabel C

16 juni Webinar praktijkleren

30 juni zomerwandeling VNO-NCW Midden in Ruurlo

30 augustus kennisbijeenkomst Inclusieve technologie bij Corthogreen  

 in Terborg

8 september bedrijfsbezoek Nedap

13 september Masterclass arbeidsrecht

28 september-3 oktober ledenreis naar Silicon Valley

29 september bedrijfsbezoek Prinzen in Aalten

Colofon
Achterhoekse Zaken is een uitgave van 

VNO-NCW Achterhoek 

Regiomanager: Wilma Elbertsen, 

elbertsen@vno-ncwmidden.nl 

Vormgeving en druk: 

Drukkerij Westerlaan, Lichtenvoorde 

Secretariaat: Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn 

T: 055 – 52 22 606 

E: info@vno-ncwmidden.nl 

I: www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek
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Krapte op de 
arbeidsmarkt

Bijna alle bedrijven in de Achterhoek zijn op zoek naar personeel. 

Vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn we betrokken bij verschillende 

initiatieven. Er is niet één oplossing, je moet op veel dingen inzetten 

om personeel binnen te halen en te behouden. In deze uitgave kijken 

we daarbij naar de inzet van inclusieve technologie, praktijkleren, de 

inzet van medewerkers uit Oekraine en Leren & Ontwikkelen.  

Inclusieve technologie
Met de inzet van nieuwe technologie kunnen mensen met een 

beperking beter en efficiënter werken. Goed voor hun positie 

op de arbeidsmarkt en een kans voor werkgevers die op zoek 

zijn naar personeel. Werkgevers krijgen toegang tot verborgen 

arbeidspotentieel en loyale en gekwalificeerde medewerkers. Maar 

ook voor het inzetbaar houden van huidig personeel met of zonder 

beperking, kan (inclusieve) technologie een oplossing bieden. 

We werken aan het opzetten van Achterhoeks kenniscentrum 

inclusieve technologie. 

We komen graag met je in contact als je:

 - meer wilt weten over de mogelijkheden voor inzet van inclusieve 

technologie in jouw bedrijf;

 - ervaring hebt met de inzet van inclusieve technologie (we horen 

graag jouw ervaringen);

 - mogelijkheden ziet om medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een plek te bieden in jouw bedrijf.

Neem contact op met Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW 

Achterhoek, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

Noteer alvast: Op 30 augustus organiseren we een kennis-
bijeenkomst inclusieve technologie bij Corthogreen in Terborg. 

Praktijkleren 
Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of 

mbo-certificaat (vooralsnog) een brug te ver. Praktijkleren met de 

praktijkverklaring biedt dan uitkomst. Het gaat om kortdurende mbo-

scholing voor praktische werkzaamheden, die de deelnemer volledig 

in het leerbedrijf kan aanleren. Praktijkleren met de praktijkverklaring 

is vooral bedoeld voor mensen zonder startkwalificatie, maar kan 

soms ook passend zijn voor mensen die al wel over startkwalificatie 

beschikken.

De praktijkverklaring is een herkenbaar getuigschrift vanuit 

het mbo waarmee het perspectief op duurzaam werk wordt vergroot 

voor werkenden en werkzoekenden. Voor werkgevers maakt de 

praktijkverklaring duidelijk wat een werknemer in huis heeft. In een 

praktijkverklaring geeft de werkgever aan welke werkprocessen door 

de werknemer geleerd zijn in het bedrijf. Met de praktijkverklaring 

kan een werkgever werknemers in de praktijk op maat opleiden, 

waardoor het ook kansen biedt in sectoren met een tekort aan 

personeel. Voor een deel van de doelgroep is de praktijkverklaring 

de eerste keer dat ze een leertraject met een officieel document, 

de praktijkverklaring, afronden. Het geeft mensen een positieve 

leerervaring waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en mensen eerder 

een vervolgstap zetten richting ‘leven lang ontwikkelen’. 

Noteer alvast: 16 juni workshop over praktijkleren. 

Oekraïense medewerkers
Recent is een webinar over georganiseerd over de inzet van 

Oekraïense medewerkers. Het webinar is tot stand gekomen met 

medewerking van VNO-NCW Achterhoek, partner in het regionaal 

mobiliteitsteam Achterhoek Werkt Door. Terugkijken kan via 

https://achterhoekwerktdoor.nl/oekrainers-en-werk/. Hier tref je ook 

een Q&A die steeds geactualiseerd wordt. 

MKB!DEE ‘Samen leren en 
ontwikkelen in de Achterhoek’
Met dit MKB!DEE zijn vorig jaar 6 

Achterhoekse mkb-werkgevers gestart vanuit 

een vraagbehoefte op het gebied van leren 

& ontwikkelen van medewerkers binnen de 

sector Techniek en Metaal. Daarin ligt de focus op het realiseren 

van een passende leercultuur en het ontwikkelen van een lerende 

community rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De bedrijven zijn 

individueel en samen aan de slag met het bedenken en de invoering 

van verbeteracties en delen succesvolle instrumenten en strategieën 

voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) met elkaar. De aanpak loopt 

uiteen van behoeftegesprekken voor opleiding en ontwikkeling 

inventariseren tot workshops instructiegeven en het coachen van 

leidinggevenden om te faciliteren in ontwikkeling van medewerkers. 

Vooral het maatwerk, de arbeidsmarktcoaches met specifieke 

kennis en de praktische aanpak worden als zinvol ervaren door de 

bedrijven. Gelders Vakmanschap en VNO-NCW Midden verzorgen de 

projectleiding, communicatie en organisatie. De HAN faciliteert de 

lerende community. Dit project loopt door tot de zomer. Vanuit VNO-

NCW onderzoeken we nu de mogelijkheden voor opschaling zodat 

meer bedrijven kunnen deelnemen. 

Servicepunt Techniek 
Achterhoek-Liemers

Het Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers (SPT) ondersteunt en 

verbindt werkgevers, werknemers en werkzoekenden op het gebied 

van scholing, werving en in-, uit- en doorstroom in de Techniek. Het 

SPT geeft advies over subsidiemogelijkheden, financiële regelingen en 

scholing.

Binnen het SPT wordt actiegericht 

samengewerkt door:

- werkgevers- en 

brancheorganisaties (VNO-NCW 

Achterhoek); 

- bedrijfsopleidingen; 

- (praktijk) onderwijsinstanties; 

- overheden; 

- O&O fondsen; 

- werknemersorganisaties.

Bijzonder is dat het actiegerichte netwerk in staat is snel te 

schakelen en te verbinden en zo maatwerkoplossingen voor 

werkgevers en werknemers kan realiseren. Heb je vragen of wil  

je meer informatie? Neem dan contact op met Roy van Aalst,  

roy@geldersvakmanschap.nl of tel. 06-34387627.

Achterhoeks Lentediner 
in Den Haag 

Eindelijk kon dit jaar weer het Achterhoeks Lentediner in Den Haag 

plaatsvinden, waarbij ook VNO-NCW Achterhoek vertegenwoordigd 

was. De inzet van de Achterhoek was gericht op een goede 

bereikbaarheid, een voorwaarde voor een goed functionerende 

economie en arbeidsmarkt. Het gaat vooral om verbetering van de 

bereikbaarheid per weg en per spoor: de N18 en de RegioExpress 

(sneltrein Doetinchem-

Arnhem). De Provincie 

wil bijdragen aan de 

RegioExpress, maar ook het 

Rijk zal moeten bijdragen. 

De Achterhoek kampt met 

grote arbeidsmarkttekorten, 

bereikbaarheid en de bouw 

van woningen zijn daarbij 

van groot belang. Daarnaast 

werd ingezet op de nieuwe Regiodeal. In de vorige periode van de 

Regiodeal (2018-2022) haalde de Achterhoek 20 miljoen binnen met 

de Regiodeal. De inzet is om dit ook voor de komende Regiodeal te 

realiseren.

Energielabel C
Bij verkoop, verhuur of 

oplevering van utiliteitsgebouwen 

is vanaf 1 januari 2023 een 

geldig energielabel verplicht. 

Het energielabel is maximaal 

10 jaar geldig en geldt onder 

andere voor schoolgebouwen, openbare gebouwen, vergadercentra, 

verzorgingshuizen, kantoorgebouwen, horeca en logies, 

sportgebouwen, winkels en showrooms van garages. Daarnaast is 

ieder kantoorgebouw groter dan 100 m³ per 1 januari 2023 verplicht 

minimaal energielabel C te hebben of een Energie-Index van 1,3 of 

beter. Op 14 juni aanstaande organiseren we een webinar over dit 

onderwerp:  https://www.vno-ncwmidden.nl/evenementen/webinar-

hoe-bereik-ik-energielabel-c/.

Kosteloze energiescans Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam: laatste kans! 
Tot 30 juni kun je je nog aanmelden voor een kosteloze energiescan 

van Achterhoek Onderneemt Duurzaam, een project van de 

industriekringen van Sika en VNO-NCW Achterhoek. Juist in deze 

tijden interessant, meld je snel aan via 

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/.

Kick-off Interreg VI 
Duitsland-Nederland

Op woensdag 20 april vond 

de officiële start van het 

subsidieprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland plaats. Tijdens 

de online-informatiebijeenkomst werden zowel ervaringen en best 

practices van het vorige programma (Interreg V) gedeeld, als ook 

informatie gegeven over de doelstellingen en subsidiekansen van de 

komende programmaperiode.

Interreg richt zich primair op het verminderen van de barrière-

effecten van de grens en het bevorderen van de economische 

ontwikkeling in de Europese grensregio’s. Tot met 2027 stelt de 

Europese Commissie een budget van meer dan 240 miljoen euro 

beschikbaar voor innovatieve en sociaal-culturele projecten in de 

Duits-Nederlandse grensregio. Voorbeelden van innovatieve Interreg-

projecten, waaraan Achterhoekse bedrijven hebben deelgenomen zijn 

Digipro (digipro-interreg.eu) en ROCKET – RegiOnal Collaboration on 

Key Enabling Technologies (rocket-innovations.eu). 

Prioriteiten en focusthema’s
Binnen het nieuwe Interreg VI-programma Deutschland-Nederland 

zijn verschillende prioriteiten en focusthema’s geformuleerd om 

de economische groei, werkgelegenheid en Europese integratie 

te stimuleren. Voor mkb-bedrijven zijn met name prioriteit 

1 (een innovatiever programmagebied) en prioriteit 2 (een 

groener programmagebied) van belang voor de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende ontwikkelingsprojecten. Tot de focusthema’s in 

dit kader horen onder andere Energie & Klimaat, Health & Care, Agro 

& Food en High Tech Systems & Materials (HTSM). De verwachting is 

dat medio 2022 de eerste innovatieprojecten worden goedgekeurd. 

Aanvragen en voorwaarden
Meer informatie over de voorwaarden van het subsidieprogramma 

en de indiening van projecten is te vinden onder Start - INTERREG 

(deutschland-nederland.eu). Projectaanvragen voor het Interreg VI-

programma kunnen vanaf heden worden ingediend. 

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 

A C H T E R H O E K S E  Z A K E N

Kamerlid Erik Harverkort en Koen Knufing


