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Subsidiekansen voor
ondernemers in
Oost-Nederland
Oost-Nederland ontvangt van de Europese Unie € 82 miljoen
aan zogeheten EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling). Het geld is namelijk bestemd voor projecten die
vallen in de categorieën innovatie en duurzaamheid en dus vooral
‘slimmer’ en ‘groener’ zijn. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vanaf
15 september aanstaande hun subsidieaanvraag indienen. VNO-NCW
Midden staat met praktische ondersteuning klaar om ondernemers te
helpen met hun aanvraag.
De huidige Europese subsidieaanvragen zijn, mede dankzij de
lobby van onder meer VNO-NCW Midden, eenvoudiger geworden.
Toch vraagt het nog steeds specifieke kennis en de nodige tijd. We
bieden ondernemers hierbij graag de helpende hand. Dat doen we
samen met onze kennispartners Vindsubsidies.nl en Ventivv. In het
najaar organiseren we masterclasses waar deze subsidie-experts
hun inhoudelijke kennis delen. Later dit jaar volgt nog een reeks
‘Europacafés’. Collega-ondernemers vertellen hier wat samenwerking
in Europese projecten voor hen betekent en hoe zij het aanvragen
van Europese subsidie hebben aangepakt. Dankzij deze ondersteuning
vanuit VNO-NCW Midden kan je als ondernemer blijven doen waar je
goed in bent, namelijk verder werken aan je innovatieve of duurzame
project.
Onze leden ontvangen binnenkort meer informatie over de
masterclasses en ‘Europacafés’. Mocht je op korte termijn informatie
willen over EFRO-subsidies, neem dan contact op met Christian Lorist
(projectmanager), lorist@vno-ncwmidden.nl.

Bereik jouw toekomstige
werknemer met
je eigen podcast
Mooie samenwerking VNO-NCW Midden
en Werkenbij.FM

Op zoek naar talent op de arbeidsmarkt? Via een podcastjournaal
vertel jij jouw verhaal. Personeelskrapte is een uitdaging voor
ondernemers. Bereik de toekomstige werknemer op een laagdrempelige
en eigentijdse manier en presenteer jezelf via een podcast!
Wij helpen jou om
jouw toekomstige
werknemer te
bereiken. In
samenwerking met
Werkenbij.FM geeft
VNO-NCW Midden
ondernemers de
kans om zichzelf
op een unieke en
persoonlijke wijze

te presenteren aan toekomstig talent. We gaan aan de slag met ‘‘het
verhaal áchter jouw merk”. Dat verhaal vertel jij in je eigen podcast.
Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw onderneming op een
laagdrempelige manier te presenteren? Kijk voor meer informatie
op onze website: www.vno-ncwmidden.nl/bereik-jouw-toekomstigewerknemer-met-je-eigen-podcast.

SmartHub Achterhoek
samen de regio promoten als dé stage- en
afstudeerregio van NL
Smarthub is opgericht om de economische vitaliteit van onze regio te
stimuleren. Het initiatief is voortgekomen uit wensen van ondernemers.
VNO-NCW Achterhoek heeft
het initiatief vanaf het begin
ondersteund, onder de aandacht gebracht en is betrokken bij de
huidige doorontwikkeling. SmartHub Achterhoek is het platform
zonder winstoogmerk dat honderden stage- en afstudeerplekken voor
studenten in kaart heeft gebracht. Stuk voor stuk bij ambitieuze
Achterhoekse organisaties die de volgende stap willen zetten in hun
ontwikkeling en jonge talenten daar graag onderdeel van laten zijn. Al
bijna 200 bedrijven en andere organisaties hebben zich aangesloten.
Waar staan we nu en wat doen we zoal:
• Online bereik van 762.713 studenten in het eerste halfjaar van
2022
• 1.344 contactmomenten gefaciliteerd tussen studenten en
aangesloten bedrijven
• 4 ledenworkshops per jaar om bedrijven te helpen bij het
aantrekken, begeleiden en vasthouden van jong talent
• Talentenmailings waarin studenten met hun stagevraag zich
voorstellen aan SmartHub-leden
• Bijeenkomsten met jong talent waarmee we hun stages in de
Achterhoek aantrekkelijker maken en tegelijkertijd inzichten
krijgen hoe we talent nog beter kunnen koppelen aan Achterhoekse
werkgevers.
Meer weten of lid worden? Kijk op www.smarthub.nl of neem contact
op met projectleider Nina Timmer, nina@smarthub.nl.

EEN BIJDRAGE VAN ONZE
KENNISPARTNER RABOBANK
Ondersteuning
Markemodel vanuit
Rabobank
De agrarische sector bevindt zich momenteel in een enorme transitie
die door veel onzekerheid omgeven wordt. Jarenlang heeft de focus
op schaalvergroting gelegen, waarbij regelgeving toenam, terwijl
verdiensten verder onder druk kwamen te staan. In de Achterhoek
worden mooie initiatieven ontwikkeld om tot verduurzaming van

bedrijven en verbetering van
verdienmodellen te komen. Zo is
als onderdeel van de GLB-pilot
(Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid) het Markemodel ontwikkeld.
Het principe van dit model is
‘gestapeld’ belonen. Hierbij krijgen
ondernemers niet alleen inkomsten uit
het vermarkten van hun producten,
maar tevens uit de bijdrage die ze leveren aan bijvoorbeeld schonere
lucht, water en/of een gezondere bodem. Op deze wijze wordt ook
bijgedragen aan het woongenot en het welzijn van de regio. De
ondersteuning die ondernemers ontvangen kan bestaan uit een
financiële component, maar dit kan ook liggen op het gebied van
extra ruimte in regelgeving, toegang toch (pacht)grond, netwerken
etc. Vanuit het coöperatief dividend en met inzet van kennis en
netwerk ondersteunt Rabobank deze pilot, waarbij we nu op het punt
staan om te starten in enkele deelgebieden in de Achterhoek met de
intentie om dit op middellange termijn in heel Nederland uit te rollen.
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met
Frits Mulder, directeur Food & Agri Rabobank Twente Achterhoek,
frits.mulder@rabobank.nl.
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Achterhoekse Zaken
Voorwoord
We zitten alweer midden in de herfst,
het is soms guur en onaangenaam,
zowel buiten als in het bedrijfsleven.
Er liggen de nodige uitdagingen op ons
bordje zoals torenhoge energieprijzen,
personeelstekorten en personeelskosten,
materialenprijzen en verstoringen in de supply chain, de stikstofcrisis.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan en daar word je niet vrolijk
van. Gelukkig zijn we ondernemer, kijken we vooruit en denken we in
kansen en oplossingen. Vanuit VNO-NCW ondersteunen we door op al
deze thema’s invloed uit te oefenen en de stem van jullie als lid te
laten horen. Als je suggesties hebt of dingen met ons wilt delen, dan
horen we dat natuurlijk graag.
Met de 8RHK ambassadeurs heeft een herijking plaatsgevonden
van de Achterhoek Visie 2030 en geven we invulling aan de nieuwe
regionale woonagenda. We zijn in de regio met verschillende thema’s
en projecten bezig om onze mooie Achterhoek economisch gezond
te houden en te bewaken dat het hier goed is om te werken en
te wonen. Dat betekent ook meepraten over de nieuwe regiodeal
om financiële middelen beschikbaar te krijgen voor de regio, de
bereikbaarheid te verbeteren, meer bouw van woningen, werken aan
oplossingen voor netcongestie, aandacht voor instroom en leven lang
ontwikkelen van medewerkers. Het is te veel om in 1 uitgave van
Achterhoekse Zaken te bespreken. We hebben voor deze uitgave weer
een mooie selectie gemaakt.
Natuurlijk informeren we je ook via de website en via digitale
nieuwsbrieven. En houd onze eventkalender in de gaten waarop alle
bijeenkomsten staan vermeld. Natuurlijk is het mooi om elkaar in de
Achterhoek te ontmoeten, maar een bijeenkomst in een andere regio
kan ook heel inspirerend zijn en vergroot het netwerk. Er is een groot
aanbod, kies wat bij jouw past.
Mocht je onderwerpen missen of wensen hebben voor bijeenkomsten,
laat het ons weten! We horen graag jullie mening.
Ik wens jullie goede zaken en graag tot ziens bij onze bijeenkomsten.
Koen Knufing
voorzitter
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De Regio Deal Achterhoek
bestaat 3 jaar
De Regio Deal is een
overeenkomst tussen Rijk, regio en
provincie waarin overheden samen
met ondernemers en maatschappelijke
organisaties werken aan brede welvaart,
erop gericht dat inwoners hier goed en gezond kunnen leven en
werken en dat bedrijven kunnen floreren. Daarvoor is een krachtige
(groene) economie en een goed woon- en leefklimaat nodig (inclusief
goede bereikbaarheid). Regio Deal-projecten hebben hier tot nu toe
enorm aan bijgedragen.
Vanuit het bestuur van VNO-NCW Achterhoek hebben Koen Knufing
en Henk Tappel zitting in de Achterhoek Board. In een artikel in
‘Overheid van nu’ is aandacht besteed aan het succes van de Regio
Deal Achterhoek. Koen heeft daarin aangegeven dat de Regio Deal als
een vliegwiel heeft gediend om heel snel concreet met de visie aan
de slag te kunnen. Zonder die deal waren onze successen lang niet zo
groot geweest en hadden we nooit zo intensief samengewerkt. Meer
dan 90% van de projecten is in uitvoering. Enkele voorbeelden van
projecten zijn het Grenslandcollege, opleidingsvouchers van OpIJver
en betere bereikbaarheid met deelfietsen/deelauto’s.
De forse uitdagingen om het tekort aan arbeidskrachten en aan
goede, betaalbare woningen op te lossen vraagt echter om een
vervolg. Daarom willen we vanuit de Achterhoek de samenwerking
met het Rijk graag voortzetten in een nieuwe Regio Deal. Koen
Knufing is vertegenwoordigd in de stuurgroep die werkt aan de
nieuwe Regio Deal Achterhoek.

Workshop ‘Hoe kun
je floreren in deze
dynamische arbeidsmarkt?’
Voor veel werkgevers is het een uitdaging om aan goed personeel te
komen. Kun je iets doen aan het aantrekken van talenten? Of zitten
er kansen in het beter vasthouden, inzetbaar houden en ontwikkelen
van mensen? Of moet je je organisatie anders organiseren om in deze
krappe arbeidsmarkt te kunnen blijven groeien en doordraaien?
Leer hoe anderen dat doen, kom informatie halen en brengen en vind
je eigen route bij de workshop die we in kleine groepen organiseren
in oktober/november voor leden van VNO-NCW Achterhoek.
Opzet van de workshop:
De dynamische arbeidsmarkt – trends en ontwikkelingen Waar sta jij
als werkgever? Wat zijn jouw uitdagingen de komende tijd?
Welke strategieën zijn er om dit aan te gaan?
Welke strategie past bij jou? En wat is dan de eerste stap?
Wat is er al aan ondersteuning en tools?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
elbertsen@vno-ncwmidden.nl.
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Mobiliteitsmakelaars:
doe je voordeel met de
mobiliteitsscan
Gaon biedt je als Achterhoekse
werkgever mooie kansen en
concrete resultaten zoals lagere
kosten, een kleinere CO2voetafdruk, lager ziekteverzuim,
aantrekkelijk werkgeverschap,
een beter bereikbare organisatie
en een concurrerende regio! De
werkgeversaanpak is er voor
elke werkgever die duurzame stappen wil zetten. Geen lang gepraat
vooraf, maar praktische diensten die je meteen –en voor een groot
deel kosteloos– kunt inzetten.
Zo is er de mobiliteitsscan waarmee Gaon de kansen voor een
goedkoper, duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid in beeld brengt.
Vraag de gratis mobiliteitsscan aan. Uit de Gaon mobiliteitsscan
blijkt o.a. dat Achterhoekse werkgevers tot 33% op reiskosten kunnen
besparen wanneer medewerkers twee dagen per week met de fiets of
OV naar kantoor gaan of een dagje thuis werken. Met de stijgende
benzineprijs kan deze besparing voor jou als werkgever én voor je
werknemer alleen nog maar oplopen. Meer weten? Ga naar de scan:
https://gaon.nl/mobiliteitsscan.
Kijk voor meer informatie over Gaon op www.gaon.nl/werkgevers

DSV ’s Heerenberg
experimenteert met
aangepaste werktijden
Vijf dagen werken in de logistiek én toch je kinderen kunnen brengen
en ophalen van school. Sinds eind januari experimenteert logistiek
dienstverlener DSV in ’s Heerenberg met aangepaste werktijden,
waardoor dit mogelijk is. De pilot loopt onder een groep van vijf
medewerkers die dagelijks tussen 09:00 en 14.00u aan het werk is.
In de logistiek is het gebruikelijk dat je volle werkdagen maakt en
flexibel bent. Zeker in drukke periodes waarin je doorwerkt tot alle
orders de deur uit zijn, dus invoering van de aangepaste werktijden
vraagt heel wat van de organisatie. Dit is een goed voorbeeld
van het centraal stellen van de behoefte van de werkzoekende, in
samenspraak met de werkgever. Zo creëer je als werkgever een situatie
dat je werknemers voor een langere tijd aan je kunt binden. Het blijkt
dat deze aanpak ook goed werkt voor wat oudere werkzoekenden. Dit
voorbeeld is zeker ook toepasbaar in andere sectoren als één van de
mogelijke antwoorden op de arbeidsmarktkrapte.
Het idee om aangepaste werktijden bij DSV te introduceren ontstond
uit een brainstorm vanuit de ‘Doe Agenda’. Binnen dit regionale
samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, sociale diensten en
VNO-NCW Midden zet de adviseur, samen met andere werkgroepleden,

initiatieven op. Doel van de Doe Agenda is om zoveel mogelijk
werkzoekenden te laten instromen op de Achterhoekse arbeidsmarkt,
met name als zij een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Persoonlijk en zakelijk
groeien met De
Middencirkel: doe je mee?
In september is weer een groep enthousiaste
leden gestart met De Middencirkel
bijeenkomsten. We willen in het najaar
starten met een volgende groep, doe je mee?

De Middencirkel
De Middencirkel is bedoeld voor leden die in een vertrouwelijke
setting met een kleine groep gelijkgestemden willen praten over
gemeenschappelijke en persoonlijke leerdoelen. Centraal staan het
uitwisselen van kennis en persoonlijke ervaringen, verdieping op
relevante terreinen en onderwerpen.
Deelname aan een Middencirkel zorgt voor verbreding en verdieping
en brengt nieuwe inzichten en inspiratie. Door de vaste samenstelling
van de cirkels ontstaat er een vertrouwensband tussen de leden,
waardoor ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen worden gesteld.
Deze exclusieve meetings hebben een vertrouwelijk karakter en een
open cultuur. Het gaat om kleine groepen van 8-10 deelnemers
uit verschillende branches. De bijeenkomsten zijn praktisch en
resultaatgericht en worden geleid door een externe gespreksleider.
Een cyclus bestaat uit 5 bijeenkomsten (17.00 – 20.00 uur).
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Wilma
Elbertsen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

Wil je jouw netwerk
inzetten voor een 50+
werkzoekende?
Om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te
brengen én elkaar met raad en daad bij te staan organiseert
WerkgeversServicepunt Achterhoek een Naoberschapbuddyprogramma.
Helaas kiezen nog te weinig werkgevers voor 50-plussers met veel
levenservaring, terwijl er veel vacatures zijn. Een aantal voordelen om
te kiezen voor deze leeftijdsgroep: deze generatie is bovengemiddeld
goed in haar werk en de investering dubbel en dwars waard. We
leven langer én vitaler, waardoor ook deze medewerkers langer op
volle kracht kunnen doorwerken. Bovendien zit de 50-plusser in een
stabiele levensfase; weet wie hij is, weet wat hij wil en kan. Daarmee
brengen 50-plussers ook stabiliteit in organisaties. En ook belangrijk:
deze mensen kunnen nog tien tot vijftien jaar werken en grijpen
kansen graag met beide handen aan.
Het buddyprogramma is erop gericht dat werkzoekende 50-plussers
en directeuren, managers of eigenaren van bedrijven en organisaties
elkaar écht leren en in te leven in de leefwerelden. De werkgever is

twaalf weken de buddy van de
werkzoekende en helpt hem/haar
met advies en zijn netwerk om een
baan te vinden. De nadruk ligt op
netwerken: het nieuwe solliciteren.
Waar zeg je JA tegen als werkgever?
Als je als werkgever meedoet aan het Naoberschap-buddyprogramma
dan committeer je je voor een periode van minimaal twaalf weken.
Het buddyprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Persoonlijk
gesprek, meeloopdag, persoonlijk evaluatiemoment in de 2e en 3e
maand en korte contactmomenten via telefoon/email of WhatsApp.
Voor meer informatie of aanmelding: info@wspachterhoek.nl of
telefonisch via 088-3650400.

Bod Nationale Woon- en
Bouwagenda
De Nationale Woon- en Bouwagenda gaat over de ambitie om meer
woningen te realiseren. Voor de provincie Gelderland heeft de
Achterhoek een bod van 8000 woningen gedaan. De wens om fors
meer woningen te bouwen is nodig om de huidige woningnood in
de regio aan te pakken, maar ook voor huisvesting voor nieuw aan
te trekken arbeidskrachten. In oktober volgt een definitief bod voor
een aandeel in het landelijke totaal vanuit de provincie Gelderland.
De definitieve landelijke verdeling is begin volgend jaar bekend.
De zeven Achterhoekse gemeenten, ondernemers en organisaties
als bouwondernemingen en woningcorporaties – verenigd in de
thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs – zijn samen
opgetrokken om te komen tot een gewenst en haalbaar getal.

Meer medewerkers
inzetten met inclusieve
technologie
Heb je vacatures? Wil je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
vergroten?
Denk dan eens aan inclusieve technologie!
Op 30 augustus organiseerden we een bijeenkomst bij Corthogreen
over inclusieve technologie. Na een presentatie van Harry de Boer
van TNO vertelden Corne en Thomas Hunting over hun ervaringen met
de inzet van inclusieve technologie. Ook in de samenwerking met
het Graafschap College en CIVON kunnen we studenten inzetten voor
bedrijfsopdrachten over dit onderwerp.
Wil je meer weten over de inzet van technologie voor de instroom
van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor het
duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, neem dan contact op
met Wilma Elbertsen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

