
breed opgeleid talent. Veel netwerken, initiatieven en projecten 

overlappen elkaar echter qua inhoud, dienstverlening en doelgroep 

benadering. Met meer overzicht, afstemming en samenwerking kunnen 

de diverse initiatieven nóg succesvoller zijn in het bedienen van 

het bedrijfsleven en het binden van huidige en aan ons economisch 

ecosysteem. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden (her)lanceren 

wij onszelf daarom onder de werktitel SmartHub 2.0. Dat doen we 

met een nog steviger fundament en een hernieuwde commitment aan 

het voortzetten van onze activiteiten, waarin we zowel een bredere 

blik als een scherpere focus zullen aanbrengen. Er is nu een stichting 

SmartHub opgericht waarin de voorzitter van VNO-NCW Achterhoek 

(Koen Knufing) zitting heeft.  

SmartHub is opgericht om de economische vitaliteit van onze regio 

te stimuleren door in te zetten op ontwikkeling, innovatie en het 

aantrekken en behouden van (jonge) arbeidskrachten. Stichting 

SmartHub houdt zich bezig met het verbinden en ondersteunen van 

bestaande initiatieven; het profileren en bewaken van de toegevoegde 

waarde, groei en grenzen van het merk SmartHub; het organisch 

en gedoseerd uitbreiden van SmartHub met nieuwe, passende 

initiatieven. 

Deze nieuwe, overkoepelende stichting doet dit vanuit een 

faciliterende rol, in de profilering van het merk SmartHub zullen 

de mensen achter de huidige (en toekomstige) initiatieven die 

de naam SmartHub dragen het gezicht zijn en blijven, terwijl de 

overkoepelende stichting op de achtergrond netwerk-, merk-en 

marketingactiviteiten zal regisseren, ontplooien en ondersteunen.

Mobiliteit en 
bereikbaarheid 
van de Achterhoek

Een goede 

bereikbaarheid 

naar de Achterhoek 

en binnen de 

Achterhoek is van 

groot belang en 

daar zetten we ons 

al lange tijd voor 

in. Het gaat over 

bereikbaarheid per 

weg, per spoor (o.a. 

Regio Express) en 

over het water. 

Daarnaast is de 

fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek van belang. Daarvoor zijn 

er initiatieven onder GAON. In de vorige uitgave van Achterhoekse 

Zaken hebben we je geïnformeerd over de mobiliteitsscan, deze keer 

besteden we graag aandacht aan “werknemers duurzaam in beweging”.

Fitte medewerkers zijn doorgaans productiever, minder vaak ziek en ze 

voelen zich meer bij hun werk betrokken. Gaon draagt daar graag aan 

bij met de gratis Dumoco+ app en de Gaon challenges. De Dumoco+ 

app geeft inzicht in je reisbeweging en stimuleert duurzaam en actief 

reizen. 

Meer weten over hoe je als werkgever de Dumoco+ app onder de 

aandacht kan brengen bij je medewerkers? Kijk op www.gaon.nl/

gaon_challenges. 

Het belang van vitaliteit is al genoemd. Wil je hieraan aandacht 

besteden in jouw organisatie dan kun je ook kosteloos gebruik maken 

van de vitaliteitsscan van Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW, 

MKB-Nederland en het ministerie. Voor meer informatie over de gratis 

vitaliteitsscan en inspiratie om vitaliteit in jouw bedrijf vorm te 

geven, zie ook de website www.vitaalbedrijf.info.

Woningbouw
De Achterhoek heeft naar de provincie een bod gedaan 

voor de realisatie van 8000 woningen. We hebben grote uitdagingen 

op de Achterhoekse arbeidsmarkt, randvoorwaarden daarbij zijn 

voldoende woningen en bereikbaarheid. We moeten op landelijk en 

regionaal niveau alle zeilen bijzetten om de woningdoelstellingen 

te realiseren. Er dreigt een ‘perfect storm’ op de woningmarkt door 

de combinatie van de gesneuvelde bouwvrijstelling, de hoge inflatie 

en energieprijzen, de stijgende hypotheekrentes, de onzekerheid 

over regels op de woningmarkt, de (te) trage vergunningverlening, 

de arbeidsmarktkrapte en de materiaaltekorten. VNO-NCW vindt het 

daarom van belang dat het kabinet de woningbouw versnelt en zorgt 

voor stabiel beleid. Voor woningbouw zijn bovenal nu locaties én 

snelle vergunningen nodig. Het is van belang om marktpartijen en 

corporaties te betrekken bij de regionale woondeals met afspraken 

over locaties, type woningen en vergunningen. Onze oproep is om 

de beschikbare middelen voor versnelling van woningbouw (7,5 mld) 

zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zorg dat deze middelen leiden tot 

versnelling van de woningbouw, niet alleen ná 2030, maar vooral ook 

vóór 2030. Én stimuleer dat woningbouw overal in Nederland versnelt, 

ook in de landelijke gebieden. 

EEN BIJDRAGE VAN ONZE 
KENNISPARTNER RABOBANK

Ondersteuning Stads- 
landbouw Doetinchem 
vanuit Rabobank

De huidige inrichting van de totale voedselketen staat onder druk 

en is op dit moment zeer actueel. Om zowel de waarde van gezonde 

lokale voedselvoorziening onder consumenten onder de aandacht 

te brengen en boer en burger met elkaar te verbinden is dit project 

opgezet. Aan de oostzijde van Park Ruimzicht wordt de stadslandbouw 

gerealiseerd. Er komt een kas, paviljoen, beheerderswoning en 
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Achterhoekse Zaken 

Voorwoord
Het jaar 2022 is alweer bijna voorbij. 

Het einde van het jaar is altijd een 

moment om terug te blikken. Al in 

februari werden we geconfronteerd met 

de inval in Oekraïne met alle gevolgen 

van dien. Velen hebben te maken 

met torenhoge energieprijzen. We 

zijn dan ook blij dat onze lobby voor 

aanpassing van de oorspronkelijk voorgestelde regeling succes heeft 

gehad en hiermee meer ondernemers steun krijgen. 

In de vorige uitgave van Achterhoekse Zaken hebben we jullie 

geïnformeerd over de Regiodeal Achterhoek die nu nog loopt. Deze 

Regiodeal loopt af en samen met 8RHK ambassadeurs hebben 

we gewerkt aan de nieuwe Regiodeal. Die is nu ingediend bij het 

ministerie. We opteren als Achterhoek voor de maximale bijdrage 

van 40 mln euro; de verwachting is dat in januari/februari duidelijk 

is of we de Regiodeal krijgen. Daarna volgt een proces van verdere 

uitwerking van de deal in concrete projecten waarbij we ook actief 

meedenken.

Wil je informatie over cijfers en inzichten over de economie en het 

leven in de Achterhoek, kijk dan naar de laatste cijfers van de nieuwe 

Achterhoek Monitor die op 8 december wordt gepresenteerd (info 

verschijnt ook op de website van VNO-NCW Midden/Achterhoek). Het 

bestuur van VNO-NCW Achterhoek is betrokken bij de Achterhoek 

Monitor. De inzichten die de monitor geeft, helpen om de juiste 

keuzes te maken over de strategie van onze bedrijven, keuzes over 

samenwerken aan innovaties. Keuzes over hoe we met elkaar de 

Achterhoek de beste leefomgeving voor iedereen willen maken.

Elke twee weken verstuurt VNO-NCW Midden de eventkalender met 

events voor de komende periode in het hele werkgebied van VNO-NCW 

Midden. We hechten als vereniging veel waarde aan het ontmoeten 

van leden en elkaar inspireren. Mocht je zelf een keer gastbedrijf 

willen zijn voor een bijeenkomst (bedrijfsbezoek/themabijeenkomst), 

laat het weten zodat we gezamenlijk een mooie bijeenkomst kunnen 

organiseren. 

Koen Knufing

voorzitter
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zes eco-lodges. In dit project werken De Groenkamer, Stadskamer, 

Rietveld College/Houtkamp College, Voedselbank, Naoberkrat, tuin- en 

landschapsarchitect Nico Wissing en Villa Ruimzicht samen. 

Het principe van dit project is stad en land met elkaar verbinden. 

Want behalve voedsel levert het telen van eten in en rond de 

stad nog veel meer voordelen op. Denk aan meer groen en ruimte 

voor overvloedig regenwater. Aan beweging, gezonde voeding, 

saamhorigheid, educatie en werkgelegenheid in de wijk. En ook 

is de stadslandbouw een mooie leerschool voor mensen met een 

arbeidsbeperking op weg naar een betaalde baan. Vanuit het 

coöperatief dividend en met inzet 

van kennis en netwerk ondersteunt 

Rabobank dit project dat Geluksregio 

Achterhoek versterkt. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Robin Geerdink, 

directeur Coöperatieve Rabobank 

Twente Achterhoek, 

robin.geerdink@rabobank.nl. 

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



Energieprijzen en 
verduurzaming

Veel ondernemers worden geconfronteerd met torenhoge 

energierekeningen. Een onderwerp waar we vanuit VNO-NCW Midden 

op verschillende manieren ondernemers bij ondersteunen. Dat doen 

we o.a. met:

• Whitepaper van VNO-NCW Midden die via onze digitale  

nieuwsbrief is verspreid en te vinden is op onze website  

www.vno-ncwmidden.nl/energie-circulair-groeien. Daarin ook tips 

hoe je energie-armoede bij jouw medewerkers kunt aanpakken 

met o.a. Haasheat (hybride warmtepomp met fiscaal voordeel, 

vergelijkbaar met het fietsplan).

• Netcongestie: VNO-NCW zit in het actieteam Netcongestie en 

lanceerde het “Voorstel voor gezamenlijke aanpak van de grootste 

knelpunten op het elektriciteitsnet”. Recent is vanuit VNO-NCW 

een brief verzonden naar de Kamer over de aanpak netcongestie. 

Op de website van VNO-NCW tref je alle informatie over onze inzet 

op het thema netcongestie: www.vno-ncw.nl. In de Achterhoek 

behandelen we het thema netcongestie o.a. via de thematafel 

Circulaire economie en energietransitie (bestuursleden VNO-NCW 

Achterhoek Derk Wassink en Pedro Wiggers).

• Achterhoek Verbindt: VNO-NCW Achterhoek is één van de partners 

van Achterhoek Verbindt dat bij aanvang van corona is opgericht 

om ondernemers te informeren en ondersteunen. Achterhoek 

Verbindt is nu weer gestart om ondernemers te informeren en 

verbinden over het thema energie. Er zijn al enkele bijeenkomsten 

geweest en op 16 december is weer een bijeenkomst die je ook 

online kunt bijwonen: www.achterhoekverbindt.nl  

• We zijn bezig met de opzet van een Energie Expertise Centrum in 

de Achterhoek waar ondernemers terecht kunnen met vragen over 

energiebesparing en verduurzaming bij individuele bedrijven of 

op bedrijvenparken. Het centrum is vóór en dóór ondernemers en 

biedt met één loket toegang tot informatie over energietransitie 

en circulair ondernemen. De kringen van SIKA en VNO-NCW 

Achterhoek hebben hiervoor een plan geschreven, waarbij nu de 

laatste slag wordt geslagen om de financiering rond te krijgen. 

Hopelijk kunnen we je in de volgende uitgave meer informatie 

geven over het Energie Expertise Centrum Achterhoek.

• Landelijke lobby voor regelingen om ondernemers tegemoet 

te komen (o.a. TEK-regeling met aangepaste voorwaarden). In 

november is een positionpaper naar de Kamer gestuurd. Kijk voor 

meer informatie op www.vno-ncw.nl/energie. Ter inspiratie is een 

magazine beschikbaar over de energietransitie in de industrie: 

www.vno-ncw.nl/nieuws/industrie-timmert-hard-aan-de-weg-met-

verduurzaming

Aanvalsplan Techniek
Door het tekort aan technici dreigt onder meer de 

uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave vast 

te lopen. Daarom lanceren vijf technische sectoren in samenwerking 

met VNO-NCW en MKB-Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek’. In 

het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet 

anders in te richten voor technici. Het nieuwe systeem, de Gouden 

Poort genoemd, moet 

uitgroeien tot dé centrale 

plek voor starters, zij-

instromers, nieuwkomers 

en ervaren vakmensen 

die een switch naar een 

(andere) technische sector 

overwegen. In samenwerking 

met betrokken partijen 

– zoals vakbonden en 

overheden – moet het 

Aanvalsplan in de komende 

tien jaar flinke extra 

investeringen losmaken en 

moeten zo’n 60.000 vacatures structureel worden ingevuld.

Het Aanvalsplan Techniek is te vinden op www.vno-ncw.nl en is 

gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten:  

Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek
Er moeten weer meer mensen kiezen en behouden blijven voor de 

techniek. Ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot 

een minimum te beperken. Hiermee moeten op termijn structureel 

25.000 vacatures per jaar worden ingevuld. Hiervoor wordt door de 

branches onder meer de Gouden Poort opgezet. Die moet uitgroeien 

tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en 

ervaren vakmensen die een overstap naar een (andere) technische 

sector overwegen of zich verder willen bekwamen. De Gouden Poort 

verzorgt verder o.a. (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing 

op basis van vaardigheden en van daaruit krijgt iedereen die voor 

een baan in de betrokken sectoren kiest onder andere 10-jarige 

werk- en ontwikkelgaranties aangeboden. Om de bestaande tekorten 

aan techniekdocenten te verminderen, stelt het bedrijfsleven 

verder 1.000 extra (hybride) docenten beschikbaar en komen 

er Techniekcentra voor hybride beroepsopleidingen ter versterking van 

de bestaande opleidingsbedrijven.

 

Slimmer en sneller: hogere productiviteit in de Techniek
Met een productiviteitsoffensief willen de branches zorgen voor meer 

robotisering en digitalisering van de industrie (smart industry), 

meer pre-fab bouw en standaardisering en meer programmatische 

en seriematige overheidsaanbestedingen. De ambitie is deze 

transformaties substantieel te versnellen. Hierdoor zijn naar 

verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig. 

Talent van buiten
De ambitie van de samenwerkende branches is om meer statushouders 

aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te 

trekken. Een gerichte vakkrachten-regeling moet hierbij helpen. Met 

het aantrekken van dit talent kunnen naar schatting structureel zo’n 

10.000 vacatures per jaar worden ingevuld.

Service Punt Techniek Achterhoek-Liemers
In de Achterhoek kennen we veel technische bedrijven. Daarom is 

de regio gebaat bij het aanvalsplan Techniek maar ook regionaal zijn 

al veel goede initiatieven voor de technische sector. Een voorbeeld 

daarvan is het Service Punt Techniek waarin VNO-NCW Achterhoek ook 

participeert. www.spt-achterhoekliemers.nl  

Arbeidsmarktvraag:  
hulp nodig?

Veel organisatie hebben te maken met arbeidsmarktvraagstukken. 

Vanuit VNO-NCW zetten we ons in om goede initiatieven van de grond 

te krijgen om ondernemers te ondersteunen. We geven hier enkele 

tools:

• Via NLwerktaanwerk bieden de ondernemersorganisaties VNO-NCW 

en MKB-Nederland regisseurs die vanuit ondernemersperspectief 

werkgevers kunnen helpen. Werkgevers kunnen vanuit hun 

eigen achtergrond hun vraag schetsen, en krijgen de mogelijke 

oplossingen aangereikt die passen bij hun context. Dat is 

belangrijk, want om de vraagstukken op te lossen wordt ook 

inzet van de werkgever verwacht. Die zal de werkgever alleen 

leveren wanneer deze zich herkent in de voorgestelde oplossing 

en er draagvlak is. De regisseurs zoeken passende oplossingen 

vanuit werkgeversperspectief en kunnen de oplossingen zodanig 

toelichten dat werkgevers de meerwaarde zien. Daarbij maken 

de regisseurs ook gebruik van ervaringen van andere werkgevers, 

bijvoorbeeld over het anders organiseren van werk. De regisseur 

gaat in gesprek met de werkgever en verkent de vraag. De regisseur 

is de gids voor de werkgever, schetst mogelijke oplossingen 

en verbindt met beschikbare dienstverlening. De ene keer is 

dat het Regionaal Mobiliteits Team Achterhoek werkt door, een 

andere keer een private bemiddelaar, een brancheprogramma of 

een onderwijsinstelling. De regisseur bemiddelt dus zelf geen 

personeel, maar verwijst door naar partners die dat doen. De 

regisseur kent de regionale arbeidsmarktsituatie en kan het dus ook 

aangeven als de meest ideale oplossing (bijvoorbeeld een bepaald 

scholingsaanbod) niet op korte termijn beschikbaar is. Dan wordt 

gezocht naar het best mogelijke initiatief en signaleert de regisseur 

bij partners dat er een behoefte is. Eventuele openstaande vragen 

neemt de regisseur mee, en probeert deze zo snel mogelijk te 

beantwoorden. De regisseur houdt contact met de werkgever om 

te monitoren of de verbinding die gelegd is de werkgever afdoende 

helpt, en signaleert bij partners als dit niet het geval is. Voor de 

Achterhoek is Caroline Rijnbeek beschikbaar. Wil je contact met 

haar, stuur een mail naar rijnbeek@vno-ncwmidden.nl met een cc 

naar Wilma Elbertsen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl. 

• Scholingsvouchers via Op IJver, www.opijver.nl.

• Opleidingen AD trajecten in de regio via het Grenslandcollege, 

www.grenslandcollege.nl.

• HR Kring VNO-NCW Midden: om de leden van VNO-NCW Midden 

over actuele HR-vraagstukken beter te kunnen informeren, 

kent VNO-NCW Midden een HR-kring. Deze is bedoeld voor HR-

functionarissen, personeelsfunctionarissen en andere specialisten 

die zich binnen de onderneming bezighouden met HR-gerelateerde 

vraagstukken. Ook ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor 

de uitvoering van HR-beleid kunnen deelnemen aan de HR-kring. 

De enige voorwaarde is dat jouw bedrijf lid is van VNO-NCW 

Midden. Samenkomen en kennisdelen staan centraal binnen de 

HR-kring. We organiseren speciale bijeenkomsten waarin je kennis 

kunt opdoen en van elkaar kunt leren. De onderwerpen komen 

voort uit de actualiteit, wetgeving, trends en ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt en uit jouw input! Deelnemers kunnen input 

leveren door inbreng van casussen enz. De HR-kring van VNO-

NCW Midden komt viermaal per jaar bij elkaar en betalen een 

beperkte vergoeding voor deelname aan de bijeenkomsten. Als 

je de uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de HR Kring wilt 

ontvangen, kunt je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar 

Sanne Hagen, hagen@vno-ncwmidden.nl en een cc naar Wilma 

Elbertsen: elbertsen@vno-ncwmidden.nl.

SmartHub 2.0
We kennen al een tijd SmartHub, destijds 

opgezet op initiatief van ondernemers 

om de Achterhoek te profileren als dé stage- en 

afstudeerregio. Inmiddels zijn er meerdere initiatieven onder de vlag 

van SmartHub: SmartHub Young Talent (stage en afstudeerregio voor 

jong talent), SmartHub Incubator Industry (startups) en SmartHub 

Development. 

De Achterhoek bevat enorm vruchtbare grond voor betekenisvolle 

werkgelegenheid, innovatie en talentontwikkeling. Een stevig 

gewortelde maakindustrie, hechte sociale structuren en een 

lappendeken aan netwerken, initiatieven en projecten die zich 

focussen op het aantrekken, binden en ontwikkelen van (jong) 
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