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Project Doel Projecttrekker Looptijd Regio 

Deal

Smart Werken

Incubator De Steck De Steck is hét open innovatiecentrum voor de Achterhoek waar 

ondernemers en studenten elkaar ontmoeten met de focus op circulaire 

technologie. De Steck wil een kennis en businesscluster opzetten waarin 

jaarlijks 10 start-ups/scale-ups worden begeleid, 25 innovatietrajecten 

worden opgestart bij bedrijven en 75 studenten worden betrokken bij 

challenges. https://www.desteck.nu/broedplaats/incubator/

De Steck 2022 ja

SmartHub Development De Achterhoek profileren als attractieve regio waar medewerkers 

doorlopend mogelijkheden hebben om (zelf) vorm te geven aan een 

aantrekkelijke loopbaan en waar bedrijven en instellingen continu proactief 

hun medewerkers motiveren en uitdagen om in flow te werken. Smart hub 

Development wil de persoonlijke en professionele ontwikkeling van 

personeelsleden van Achterhoekse bedrijven en instellingen bevorderen 

door het entameren, initiëren en organiseren van projecten en programmas 

die medewerkers uitdagen, enthousiasmeren en inspireren.

SmartHub Development 2023 ja

Smart Business Center + SBC + is dé open innovatieplek voor smart werken. Smart werken wordt in 

alle stuwende sectoren versterkt door laagdrempelige samenwerking tussen 

onderwijs en ondernemers. Het resultaat hiervan is innovatie binnen 

bedrijven, instellingen en onderwijs die opleidingen, bedrijfsprojecten en 

experimenten gezamenlijk uitvoeren om innovaties te versnellen. 

https://www.civon.nl/activiteiten/projecten/smart-business-center-sbc

CIVON 2022 ja

MKB-deal Met de MKB-deal willen we 100 MKB bedrijven in de Achterhoek 

ondersteunen bij het verhogen van hun arbeidsproductiviteit. We willen 

een stijging van de arbeidsproductiviteit bereiken met 5 % en toegang tot 

(risico)kapitaal vergroten voor het MKB. We gaan accountmanagers 

samenbrengen om onderling lerend effect te vergroten en wensen vanuit 

MKB inzichtelijk maken. Daarnaast willen we sterktes en zwaktes in het 

economisch ecosysteem van de Achterhoek signaleren en agenderen. 

Regio Achterhoek 2022

SmartHub Industry Incubator (SHII) Met de komst van de SmartHub Industry Incubator worden startups 

gefaciliteerd en daarmee het aanjagen van innovatie en het binden van 

talent. De focus ligt op de smart industry. Dit sluit aan bij de visie 2030, 

namelijk aan het open innovatiesysteem van de regio door het facilitairen 

van startende bedrijfjes (startups) in innovatieve broedplaatsen, het 

aanjagen van innovatie en binden van (jong) talent. http://www.shii.nl/

CIVON 2023 ja

Naoberkrediet 2.0 Om de Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in 

crisistijd wordt hulp aangeboden. Deze hulp bestaat grofweg uit drie 

hoofdtaken: een loket met kennis van financieringen en hulpmaatregelen, 

advisering en ondersteuning aanpassing business(plan) Achterhoekse 

ondernemer en een Achterhoek Fonds. https://www.naoberkrediet.nl/

Bestuur Naoberkrediet 2022

Fieldlab Digital Twin Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, 

proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om (samen in de keten) 

met real-time data in simulatiemodellen te prognosticeren, te ontwikkelen, 

toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het 

huidige proces. Dit levert concurrentievoordeel op.

HAN 2023 ja

Onderwijs en Arbeidsmarkt

GROS: Grensoverschrijdend 

ondernemen, werken en leren 

Het wegnemen van belemmeringen bij het grensoverschrijdend zakendoen 

tussen Nederlandse en Duitse ondernemers/ondernemingen en het 

bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Regio 

Achterhoek en het aangrenzende gebied in Duitsland, door middel van een 

matchmaking-, adviserings- en ondersteuningstraject en het aanbieden van 

een (modulair) opleidingsprogramma en netwerkmogelijkheden.

Gemeente Oude 

IJsselstreek

2023 ja
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Grensland College Realisatie euregionale AD School om meer mensen te behouden voor de 

regio én nieuwe werknemers voor de regio te werven. Het Grensland wil 

MBO 4 studenten behouden die door willen studeren en nu voor een aantal 

opleidingen in de regio kunnen blijven. Daarna wil men nieuwe werknemers 

uit het buitenland werven die door het aansprekende onderwijsconcept, 

samenwerking met het bedrijfsleven en passende opleidingen naar onze 

regio komen. Ook wil het Grensland College meer aanbod organiseren voor 

mensen uit de regio die zich verder willen ontwikkelen. 

https://www.grenslandcollege.nl/

Graafschap College 2024 ja

Leven Lang Ontwikkelen Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn binnen het MBO van niveau 1 

t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor zowel het dagonderwijs 

als ook voor volwassenenonderwijs (om-, her-, bijscholing en zij-instroom). 

Waarbij het programma modulair wordt opgebouwd en het bedrijfsleven 

actief participeert bij de inhoud-vorm-uitvoering van het onderwijs dat 

hiermee aansluit bij de wensen van zowel de ondernemers als diegene die 

onderwijs volgen. 

Stichting 

Bedrijfstakschool "Anton 

Tijdink"

2021 ja

Achterhoeks Fonds voor 

Talentontwikkeling

Dit project valt onder het speerpunt een leven lang ontwikkelen. In het 

fonds worden vouchers beschikbaar gesteld tot MBO niveau 1 t/m 4 en 

aansluiting op Associate Degree (AD) om mensen te laten scholen ten 

behoeve van het behoud van de arbeidsmarkt. De intersectorale mobiliteit 

wordt gestimuleerd. _Vervolgstappen worden ingezet om na goedkeuring 

zo snel mogelijk van start te gaan. Begroting: Dit project valt onder een 

leven lang ontwikkelen. In het fonds worden vouchers beschikbaar gesteld 

tot MBO + niveau 4 om mensen te laten scholen ten behoeve van  kansrijke 

beroepen op de arbeidsmarkt_.

UWV 2024 ja

KLasse! in de Achterhoek Richt zich op mismatch op de arbeidsmarkt door taalarmheid. Klasse! is een 

programma om laaggeletterde NT1ers te vinden, benaderen en werven.

Graafschap College 2022 ja

Toolbox Statushouders Richt zich met name op statushouders. Het doel is om ervoor te zorgen dat 

deze groep de Nederlandse taal beroepsmatig beter beheerst. Koppeling 

met project Perspectief op werk.

Graafschap College 2022 ja

Pilot zelfredzaamheids route (Z-route) Voor 30-40 statushouders een intensief traject opzetten van 1 jaar waarin 

taal en praktijk gecombineerd worden. De beoogde doelgroep is voor het 

merendeel ontheven van inburgering omdat ze moeite hadden met het 

taalniveau. In het traject zitten verschillende onderdelen die gericht zijn op 

zelfredzaamheid zoals het beheersen van de spreektaal, financiele 

zelfredzaamheid, gezondheid, werknemersvaardigheden.

Gemeente Doetinchem 2021 ja

Move2Social Achterhoek Move2Social is een programma voor innovatieve, sociaal ondernemers in de 

fase van 0 tot 3. Dit kunnen

startende ondernemers zijn met een heldere propositie die klaar zijn om de 

markt te betreden of jonge sociaal

ondernemers die hulp wensen bij hun businessmodel om er een succesvolle 

onderneming van te maken. Dat

proces versnelt KplusV in samenwerking met de partners in het programma 

Move2Social. De belangrijkste

ingrediënten voor een geslaagd programma zijn: een gezamenlijke 

verkenning en commitment van meerdere

partners en een gedegen screening- en scoutings-procedure. Een lokaal 

netwerk is van groot belang om de

sociale en innovatieve kracht van de deelnemers te ontsluiten. In 

Achterhoek zien wij veel kansen om het

Move2Social programma samen met (kennis)partners als WSP/Regionaal 

Werkbedrijf, Achterhoek Board,

onderwijsinstellingen en de Rabobank uit te voeren. 

KplusV 2021 ja

SmartHub Young Talent Het behouden en aantrekken van jong talent in de leeftijd 17  25 jaar. Door 

bedrijven te ondersteunen bij het optimaal inrichten van hun bedrijf voor 

jong talent en het jonge talent op zoveel mogelijk manieren kennis te laten 

maken met de mogelijkheden die de Achterhoek biedt (gave bedrijven, 

inspiratieplekken, Innovatiehubs, start-up mogelijkheden, traineeships en 

meer) bieden we vanuit SmartHub Young Talent jongeren een fijne start 

(zachte landing) van een lange carrière in de Achterhoek. Deze carrière 

kenmerkt zich, mede door de projecten en activiteiten binnen het nieuwe 

overkoepelende SmartHub, door een leven lang ontwikkelen. Concreet 

spelen we met het nieuwe SmartHub Young Talent meer in op de behoeftes 

van organisaties, jongeren en betrekken we daar waar mogelijk direct het 

onderwijs erbij.

Stichting SmartHub 2024 ja
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Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt 

Achterhoek

Het project inventariseert de mogelijkheden, ervaringen en behoeften die 

lerenden hebben om zich te ontwikkelen, passend bij de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt. De routekaart die voortkomt uit het project is daarmee de 

basis voor nieuw te starten projecten op het gebied van de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met oog voor inclusiviteit. Ook bouwt 

het project voort op de Achterhoek Monitor. Aanleiding voor het project is 

het in 2020 door Iselinge Hogeschool uitgevoerde onderzoek naar 

afstandsleren in de regio en aanknopingspunten die hieruit naar voren 

kwamen voor de vorm en inhoud van leven lang ontwikkelen, zowel op 

scholen als op de werkvloer. De Achterhoek Visie 2030 biedt hiervoor het 

uitgangspunt: in samenwerking tussen de drie Os komen tot concrete 

interventies om mensen zo te (her)scholen dat zij hun talenten ontwikkelen 

en kunnen meedoen in het arbeidsproces én daarin waar mogelijk binnen 

hun eigen sector niet alleen participant maar ook innovator zijn. 

Stichting Iselinge 

Hogeschool

2023 ja

Mobiliteit en Bereikbaarheid

SMAAS Achterhoek Project van de toeristische bedrijven in de Achterhoek. Het idee achter 

SMaaS is het aantrekkelijk bereikbaar maken van toeristische locaties en 

overnachtingsmogelijkheden. Er is gekozen voor deelfietsen, die worden 

geplaatst op enkele stations en bij enkele overnachtingsmogelijkheden. 

Toeristen kunnen de deelfietsen gebruiken met een app (eventueel i.c.m. 

een arrangement) en krijgen aanbiedingen te zien vanuit de toeristische 

sector. 

Arriva Openbaar Vervoer 2021

Ruraal MAAS Concept 

(procesbegeleider)

Het rurale MaaS-concept moet het mogelijk maken dat iedereen in de 

Achterhoek eenvoudig een reis kan plannen, boeken en betalen en dat de 

gehele Achterhoek goed bereikbaar blijft met allerlei (slimme) 

vervoersmodaliteiten. De procesbegeleider legt de verbinding tussen de 

diverse projecten voor fijnmazige bereikbaarheid. 

Regio Achterhoek 2022 ja

Opschaling Netmobiel 2020 Netmobiel breidt zich in 2021 uit naar twee nieuwe gemeenten en richt zich 

op het stimuleren van duurzaam en gezond gedrag via werkgevers voor 

woon-werkverkeer en ook rechtstreeks op inwoners. Het doel is de 

doorontwikkeling en validatie van het open-source-MAAS-platform met 

nieuwe functionaliteiten voor mantelzorgers, de uitbreiding met nieuwe 

vervoersvormen (Integratie van deelautos en deelfietsen in Netmobiel) en 

het stimuleren van duurzaam reisgedrag. 

Hogeschool Saxion 2022 ja

Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata 

Achterhoek 2020-2021

Het bepalen van een aanpak om als Achterhoek mobilititeitsdata op te 

leveren conform de opgave die de Provincie Gelderland hiervoor van het 

Ministerie I&W heeft ontvangen. Het gaat hierbij om de data top15 die door 

I&W is vastgesteld. Het project richt zich op twee data items, geplande 

werkzaamheden en actuele werkzaamheden. 

Gemeente Doetinchem 2022

Werkgeversaanpak Achterhoek 

mobiliteitsmakelaar 2020-2021

In de Achterhoek is veel werkgelegenheid en worden steeds meer bedrijven 

aangetrokken. Dagelijks is er veel woon-werkverkeer. Dit verkeer moet op 

een zo duurzaam mogelijke wijze plaatsvinden. Met behulp van een 

mobiliteitsmakelaar wil de regio werkgevers en werknemers gericht 

informeren en actief stimuleren om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. 

Hierbij is het van belang dat de mobiliteitsmakelaar de regio goed kent en 

weet wat wel en niet werkt. Hij of zij moet de werkgevers bijvoorbeeld 

informeren over een andere vergoedingssystematiek voor het woon-

werkverkeer. Doel hierbij is het stimuleren van duurzame keuzes, zoals het 

fietsgebruik of carpoolen en het vasthouden van gedragsveranderingen in 

mobiliteit die vanwege COVID-19 maatregelen zijn ontstaan (thuiswerken 

etc.).

Gemeente Bronckhorst 2021 ja
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Elektrische Deelvoertuigen 

Coöperatie Groenkracht Groenlo

De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek zijn 

vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. Als men het 

kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet duurzame auto's ter 

beschikking. Deze auto's staan het merendeel van de tijd stil en nemen 

onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor 

veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar sporadisch 

gebruikt. Er wordt ingezet op 3 actieve duurzame deelautos in de kern van 

Groenlo. Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 

afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto's. Dit zorgt voor een 

schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt door de 

energie coöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf en het gebruik 

van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte 

ten goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te doen.

Coöperatie Groenkracht 

Groenlo U.A.

2024 ja

Elektrische Deelvoertuigen 

Coöperatie Zonnig Zieuwent

De OV-verbindingen in de kleine kernen binnen de regio Achterhoek zijn 

vaak ontoereikend. Inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. Als men het 

kan betalen hebben huishoudens vaak 1 of 2 niet duurzame auto's ter 

beschikking. Deze auto's staan het merendeel van de tijd stil en nemen 

onnodig veel plaats in de publieke ruimte in. Daarbij is een eigen auto voor 

veel mensen een enorme kostenpost, terwijl men de auto maar sporadisch 

gebruikt. Er wordt ingezet op 1 actieve duurzame deelauto in de kern van 

Zieuwent. Het gebruik van een elektrisch deelvoertuig kan zorgen voor een 

afname van het aantal niet-duurzame (tweede) auto's. Dit zorgt voor een 

schonere wijze van vervoer (elektriciteit dat wordt opgewekt door de 

energie coöperaties in de kernen). Verder wordt de aanschaf en het gebruik 

van een eigen auto verminderd, wat het straatbeeld en de publieke ruimte 

ten goede komt, indien men die tweede auto de deur uit durft te doen. 

Tenslotte zijn er ook inwoners van dorpen die geen eigen vervoer hebben 

en dus afhankelijk zijn van het kunnen meerijden met anderen. Om deze 

doelgroep ook in hun behoefte kunnen voorzien, is het aanbieden van 

deelauto's een deel van de oplossing.

Coöperatie Zonnig 

Zieuwent U.A.

2024 ja

Rurale HUB busstation Lichtenvoorde Het opwaarderen van een bushalte naar een eerste (model) rurale 

mobiliteitshub in de Achterhoek. Waar diverse modaliteiten en faciliteiten 

elkaar treffen. Als voorbeeld dienend voor toekomstige (rurale) hubs.

Gemeente Oost Gelre 2022 ja

Opschaling Netmobiel 2021 Netmobiel breidt zich verder uit naar totaal vier gemeenten en richt zich op 

het stimuleren van duurzaam en gezond gedrag via werkgevers voor woon-

werkverkeer en ook rechtstreeks op inwoners. Het doel is de 

doorontwikkeling en validatie van het open-source-MAAS-platform met 

nieuwe functionaliteiten voor mantelzorgers, de uitbreiding met nieuwe 

vervoersvormen (Integratie van deelautos en deelfietsen in Netmobiel) en 

het stimuleren van duurzaam reisgedrag. 

Hogeschool Saxion 2022 ja

Onderzoek Mobiliteitshubs 

Achterhoek

Plan van aanpak voor realisatie van Mobiliteitshubs in de Achterhoek 

opstellen. Om als Achterhoek aan de slag te kunnen met mobiliteitshubs, is 

het van belang dat er een gedegen onderzoek en plan van aanpak komt 

(met bijbehorend proces) naar de locaties en invulling van deze hubs. Wij 

hanteren hierbij de typering van hubs zoals de Provincie Gelderland deze 

heeft vastgesteld. Hiervoor hebben wij een adviesbureau gevraagd om ons 

te helpen te komen tot dit plan van aanpak. De uitgangspunten vanuit de 

Visie voor een bereikbaar Gelderland en het verdiepend onderzoek dat 

daaraan ten grondslag heeft gelegen "Gelderse mobiliteitshubs" van 

Goudappel Coffeng voor de Provincie Gelderland (d.d. 24 april 2020), zijn 

ook voor de Achterhoek leidend.

Gemeente Winterswijk 2021 ja

Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata 

Achterhoek 2021-2022 Fase 2

Het verder uitwerken van de aanpak om als Achterhoek mobiliteitsdata op 

te leveren conform de opgave die de Provincie Gelderland hiervoor van het 

Ministerie I&W heeft ontvangen. Het gaat hierbij om de data top15 die door 

I&W is vastgesteld. Deze tweede fase van het project heeft betrekking op de 

periode juli 2021 t/m juni 2022.

De focus van deze tweede fase ligt op het vormgeven van de centrale 

samenwerking van de wegbeheerders en het verder oppakken van de Data 

Top 15.

Gemeente Doetinchem 2022
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Technische Partner ADC en de 

Doorontwikkeling Netmobiel

"Op dit moment is er een Netmobiel app en platform gerealiseerd, met 

open source componenten en vanuit een open source licentie.

De ontwikkelde functionaliteit in de app (/website) en het platform moet 

overgenomen worden door de technische partner, doorontwikkeld en 

daarmee ook behouden worden voor de Achterhoek op lange termijn (o.a. 

hosting, doorontwikkeling, klantenservice en onderhoud). Daarnaast moet 

de Netmobiel-app worden omgevormd naar de GAON-app met alle 

bijbehorende functionaliteiten.

Daarnaast moet de app de GAON branding krijgen en is het noodzakelijk dat 

er een Achterhoek-brede marketingcampagne worden opgezet om de app 

aan de man te brengen. "

Gemeente Berkelland 2024 ja

Onderzoek ZOOV & ADC Het onderzoeken en beoordelen van ZOOV op lange termijn, de 

samenwerking tussen de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (in oprichting) 

en ZOOV alsmede het efficiënter inrichten van het Wmo-vervoer. 

Gemeente Winterswijk 2022 ja

Invulling taken ADC door ZOOV 2022-

2024

Het uitvoeren van taken voor de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (in 

oprichting) door ZOOV voor de periode tot en met 31 december 2024.

Gemeente Winterswijk 2024 ja

Buslijn Aalten-Bocholt Blijvende buslijn creëren tussen Aalten en Bocholt na een succesvolle pilot 

uit 2018. 

Gemeente Aalten 2021

Wonen en Vastgoed

Sleutel tot een energieneutrale 

woning 

Opbouw regionale kennis- en businessclusters voor innovatieve ontzorg- en 

financieringsconcepten voor de verduurzaming van de particuliere 

woningvoorraad, uiteindelijk leidend tot een Energieneutrale Achterhoek en 

regionale werkgelegenheid. 

AGEM Ontwikkeling B.V. 2021 ja

Makelaar als woningmarktregisseur Makelaarskantoren pakken een toekomstgerichte rol in de transformatie 

van de woningvoorraad. Het consortium helpt makelaarskantoren te 

innoveren in hun dienstverlening. Het natuurlijke moment van verhuizing 

wordt effectief benut voor verduurzaming en het toekomstbestendig 

maken. 

Hag ten 

bedrijfsmakelaars

2021 ja

Woon- en Vastgoedmonitor 

Achterhoek

Om goed en snel in te kunnen spellen op de transformatieopgave en de 

woonbehoefte, ontwikkelingen en opgaven is het van belang actueel inzicht 

te hebben in feiten, dynamiek op de woningmarkt en trends en 

ontwikkelingen.In de vastgoedmonitor worden afzonderlijke onderdelen als 

woningmarktmonitor en het Achterhoekse woon- leefbaarheidsonderzoek 

(AWLO) samengevoegd.  Enkele hoofdindicatoren worden opgenomen in de 

Achterhoek Monitor die in voorbereiding is.

Gemeente Aalten 2023 ja

Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in 

kleine kernen

Dit project geeft invulling aan het oplossen van de mismatch tussen vraag 

en aanbod van woningen in de (kleine) kernen. Voor starters en ouderen 

zijn er te weinig mogelijkheden om een tijdelijke woonvraag in te vullen. 

Hierdoor trekken jongeren weg en zijn er voor ouderen te weinig 

doorstroommogelijkheden. Het project bestaat uit het uitwerken van een 

concept voor een Achterhoekse wooncoöperatie U.A., die hoogwaardige, 

verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk 

verhuurt aan woningzoekers in (kleine) kernen. Vanuit de tijdelijke woning 

kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat 

jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben moeten 

verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod. De pilot wordt uitgevoerd in 

Rekken.  

Vereniging DKK 

Gelderland

2021 ja

Zorgeloos Samenwonen in de 

Kattenberg

Het woongebouw Kattenberg (28 woningen) in Aalten in de nabije toekomst 

inzetten als aanleun wooncomplex (bij een verpleeghuis) waarbij sprake is 

van zorgeloos samenwonen in een uniek woonconcept voor relaties waarbij 

één van de partners dementie heeft. 

Woningstichting De 

Woonplaats

2024 ja

Leefsamen Achterhoekse 

woningcorporaties

Deze unieke publiek-private samenwerking in de Achterhoek kan gezien 

worden als nutsvoorziening voor ouderen, met een grote mate van sociale 

activatie van naasten waardoor er op zowel economisch als sociaal vlak veel 

effecten zijn. 

ProWonen 2023
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PilotTransformatievisie Oudestraat 

Neede 2030

Repareren van de leegstand in winkelstraten op de gebruikelijke manier lukt 

vaak niet meer. Een transformatie, waarbij delen van de winkelstraat echt 

worden omgevormd, is nodig. Een winkelstraat die het erg moeilijk heeft is 

de Oudestraat in Neede. Het rapport Van reparatie naar transformatie uit 

2017 heeft dit duidelijk bevestigd. Op dit moment staat ca. 33% van de 

winkels in de Oudestraat leeg, dit lijkt binnen enkele jaren op te lopen naar 

50%. Structurele leegstand is het gevolg. Voor zowel de straat als het 

vastgoed moet een nieuwe functie worden gezocht.

Gemeente Berkelland 2023 ja

Heuvelstraat Silvolde Wonion en medeaanvragers bouwen 28 nul-op-de-meter-woningen (NOM) 

circulair en in een optimaal verduurzaamde en klimaatadaptieve 

woonstraat. Hierbij is sprake van een gesloten waterkringloop en een 

duurzame lokale energievoorziening met opslagcapaciteit om zo veel 

mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De regionale impact is o.a. het gevolg van 

opschaling van kennis door samenwerking met lokale organisaties op de 

verschillende innovatieve onderdelen. Opgebouwde kennis (d.m.v. 

monitoring en dataverzameling) wordt gekoppeld aan het 

onderwijsprogramma van Saxion.

Wonion 2023 ja

Uuthuuskes Betaalbaar wonen voor jonge starters in de kleine kernen. Vooral starters 

zijn de dupe van de huidige krapte op de woningmarkt. Koopwoningen zijn 

te duur, bovendien moet je flink gespaard hebben om een woning te 

kunnen kopen, de bijkomende kosten kunnen al enkele jaren niet meer 

worden meegefinancierd. Het alternatief is huren, maar in de kleine kernen 

staan amper huurwoningen en deze komen ook nauwelijks vrij. Woningen 

in de kleine kernen en het buitengebied zijn groot met veel grond. Mooi en 

comfortabel wonen, maar voor een starter onbetaalbaar, zeker in de 

huidige woningmarkt. Reden voor de gemeente Aalten om te starten met 

het project Uuthuuskes. Betaalbare woningen voor starters uit de kleine 

kernen staat daarbij voorop.

Gemeente Aalten 2022 ja

Centrumvisie Dinxperlo Aanjagen, versnellen en bewaken van de synergie van de projecten uit de 

Centrumvisie Dinxperlo om daarmee de geformuleerde doelen/ambities te 

realiseren. In de Centrumvisie Dinxperlo zijn heldere en onderbouwde 

keuzes gemaakt om te komen tot een compact, aantrekkelijk, vitaal 

centrum waar het fijn is om te wonen, te ondernemen, boodschappen te 

doen, te vertoeven en bovenal om elkaar te ontmoeten.

Gemeente Aalten 2023 ja

Dorpshart Wehl Regionaal Versterken van het kernwinkelgebied van Wehl door onder 

andere te concentreren op speciaalzaken.

Wehl ontwikkelen als regionaal recreatief knooppunt waarbij het Kerkplein 

wordt ontwikkeld naar aantrekkelijk groen verblijfsgebied.

Gemeente Doetinchem 2024 ja

Compactisering centrumgebied 

Hengelo

Het tot uitvoering brengen van het programma-onderdeel een compact en 

sfeervol centrum uit de Zomer 18 visie voor Hengelo, om daarmee te 

komen tot een compacter winkelgebied zonder leegstand. Door gerichte 

verplaatsingen van winkels en transformatie van (leegstaande) 

winkelpanden in de matig functionerende randen van het centrumgebied 

naar andere functies (zoals wonen), zal uiteindelijk een compacter centrum-

gebied ontstaan waarmee de verblijfskwaliteit van het centrum voor 

inwoners en bezoekers verbeterd wordt. 

Gemeente Bronckhorst 2022 ja

Groenlo, een vitaal centrum voor 

onze inwoners

Het creëren van een aantrekkelijke binnenstad waar het fijn wonen, werken 

en recreëren is. Realiseren van fraaie verbindingen naar het hart van de 

vesting: De Markt, het verblijfgebied van de stad.

Gemeente Oost Gelre 2024 ja
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Heerlijk thuis in huis Heerlijk in huis bestaat uit de volgende elementen:

Digitaal regionaal informatiepunt: website met informatie, inspiratie en 

advies en contactpunt voor vragen over oplossingen voor een 

toekomstbestendig thuis en doorverwijzing naar regionale en lokale 

organisaties voor advies/ondersteuning.

Inzet van lokale vrijwilligers en woongelukgesprekken: een speciaal 

opgeleide vrijwillger (wooncoach) gaat op aanvraag in gesprek met de 

bewoner over zijn/haar thuis en de wensen en behoefte om dit thuisgevoel 

te behouden c.q. te versterken. Naar behoefte wordt de bewoner daarna 

doorgeleid naar een lokale of regionale organisatie of ondernemer voor 

verder advies, ondersteuning of uitvoering.

Communicatie: de aanpak biedt een regionale communicatiestrategie, 

aangevuld met een toolkit gevuld met communicatiemiddelen die lokaal 

inzetbaar zijn (folder, flyer, actieplan). Ook voorziet de aanpak in een direct 

mailing rondom de woongelukgesprekken.

In alle deelnemende gemeentes worden jaarlijks en 3 jaar lang ca. 2000 

huishoudens aangeschreven met een uitnodinging voor een 

woongelukgesprek. In de communicatie en uitvoering van de aanpak wordt 

de verbindinge gezocht met lopende projecten die bijdragen aan de 

doelstelling van Heerlijk Thuis in Huis, zoals LeefSamen, Zlimthuis en 

mogelijk ook de Doorstroommakelaar van de provincie Gelderland.

Gemeente Aalten 2024 ja

One Stop Shop Achterhoek De One Stop Shop voor woningverduurzaming is een ontzorgconcept 

gericht op particuliere woningeigenaren om ze te helpen bij het 

verduurzamen van hun woning. Hier kan je terecht voor het gehele proces 

van verduurzaming van je totale woning. Via een persoonlijke inlog in een 

bewonersportaal doorloop je stap voor stap het gehele traject. Van het 

eerste aanbod, tot de opname van de woning, de financiering en de 

uitvoering. Alles, op een plek.

Achterhoeks 

Energieloket BV

2024 ja

Flexwonen in de Achterhoek Snelle beschikbaarheid van tijdelijke woonaccommodaties (flexwoningen) in 

met name dorpen, buurtschappen en kleine kernen voor sociale bindingen 

en versterking van de leefbaarheid met 2 doelgroepen: Jongeren en 

senioren.

Met flexwonen onstaat schakelmogelijkheid en wordt toekomstbestendig 

circulair en duurzaam gebouwd.

Achterhoekse 

Wooncoöperatie U.A.

2024 ja

Volkshuisvestingsfonds De Achterhoek heeft een forse opgave op herstructurering van een deels 

verouderde woningvoorraad. Deze woningen kennen een relatief hoog 

gasverbruik en een verhoudingsgewijs groot aandeel ouderen in de 

bevolking geeft een aarzeling op renovatie en verduurzaming. Dit project 

geeft mede invulling aan deze opgave. Doelen daarbij zijn: vergroting van de 

kwaliteit van wonen, meer levensloop geschikt maken van woningen, 

reductie van energiegebruik (voorbereiding op energietransitie) en een 

meer aantrekkelijk woonomgeving met klimaatadaptatie en sociale cohesie.

Het project kent drie deelplannen in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst 

en Doetinchem en betreft de verbetering van particuliere woningen in de 

kwetsbare delen van deze gemeenten.

Nico de Kruyff 2031

Projecten Steengoed Benutten Uitvoer van diverse projecten vanuit het programma Steengoed Benutten 

van provincie Gelderland met als doel de aanpak van leegstand of dreigende 

leegstand op beeldbepalende locaties in de Achterhoek tegen te gaan. 

Leegstaande plekken krijgen door middel van Steengoed Benutten een 

nieuwe invulling.

Regio Achterhoek 2024

Circulaire economie en 

Energietransitie

Achterhoek Onderneemt Duurzaam 

(MKB-aanpak)

Middels verschillende aanpakken een versnelling aanbrengen in de 

energietransitie (besparing en opwekking) bij het MKB en bedrijfsleven. Dit 

gebeurt in samenwerking met de industriekringen d.m.v. het samen 

ontwikkelen van een aanpak (afgestemd op de behoeften van de branche). 

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/

Sika 2022
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Regionale Energie Strategie (RES) De Achterhoek is aangewezen als één van de 30 regios, die uitvoering geven 

aan het landelijk klimaatakkoord. Per 1 juni 2020 komen de RES-regios met 

een concept-bod voor opwekking van grootschalige zon- en windenergie, 

inclusief ruimtelijke inpassing. Dit concept-bod is een gezamenlijk besluit 

van de colleges van BenW, Gedeputeerde Staten en dagelijks bestuur 

Waterschap. Per maart 2021 wordt dit concept-bod omgezet naar een RES 

1.0, en besluitvorming daarover vindt plaats door de gemeenteraden, 

provinciale staten en algemeen bestuur van het Waterschap. De Thematafel 

Circulaire Economie is aangemerkt als Stuurgroep RES en is adviserend. Om 

dit proces te faciliteren is een projectleider RES aangesteld. Het proces geeft 

maximaal aandacht aan participatie en communicatie. Het Rijk heeft voor 

drie jaar gelden beschikbaar gesteld voor dit proces. Ook de provincie 

Gelderland ondersteunt financieel.

Regio Achterhoek 2021

Zon op erf - demonstratiefase Dit project richt zich op de realisatie van zonneparken. Deze 

demonstratiefase is de fase waarin er daadwerkelijk enkele plannen 

gerealiseerd worden. D.m.v. communicatie en informatieverstrekking aan 

mogelijke vervolg deelnemers wordt de uitrol van meerdere projecten 

mogelijk gemaakt. De vijf demonstratieprojecten onderzoeken of het 

concept in de praktijk succesvol kan worden gerealiseerd, met als doel dat 

potentiële deelnemers worden gestimuleerd zich voor de volgende fase te 

melden.

AGEM Ontwikkeling B.V. 2023

Circulair en toekomstbestendig 

ondernemerschap

Dit project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote 

ondernemers doorpakken op het gebied van circulair en toekomstbestendig 

ondernemen. Het gaat zowel om een verdieping van circulair en 

toekomstbestendig ondernemen, als om een versterking van de 

samenwerking van verschillende bedrijven om samen, collectief, meer te 

kunnen bereiken. De pilot wordt uitgevoerd op een drietal 

industrieterreinen (Doetinchem, Oost Gelre en Berkelland). Er wordt nauw 

samengewerkt met de HAN.

Sika 2022 ja

Kunstmestvrije Achterhoek Het verduurzamen van de mineralenkringloop en de landbouwsector in de 

Achterhoek. Dit doen we door de import van kunstmest te vervangen door 

lokaal geproduceerde meststoffen op basis van mineralen herwonnen uit 

varkensmest. Dit project is onderdeel van het 6e Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn, waardoor het de aandacht heeft van de landelijke overheid 

en Europa. https://kunstmestvrijeachterhoek.nl/

Stichting Biomassa 2023 ja

Vruchtbare Kringloop (VKA) De Achterhoekse landbouwbedrijven ontwikkelen zich door middel van 

kwaliteits- en studiekringen tot nationale koploper in kringlooplandbouw, 

daardoor zijn ze klimaatvriendelijk en zorgen ze voor schoon grond- en 

oppervlaktewater. De agrarische ondernemers hebben een vereniging 

gevormd, bestaande uit nu ruim 300 leden. De VKA is onderdeel van het 

agro-ecosysteem, samen met de Marke, Kunstmestvrije Achterhoek en 

Groene kennisleerwerkplaats. https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/

Vereniging Vruchtbare 

Kringloop 

Achterhoek/Liemers

2022 ja

Innovatiecentrum de Marke De Achterhoek ontwikkelt zich tot nationale koploper in innovatie en 

kennisontwikkeling op de terreinen kringlooplandbouw, natuurinclusieve 

landbouw en precisielandbouw. Die koploperpositie dankt de Achterhoek 

aan een effectief open innovatiesysteem waarin boeren, bedrijfsleven, 

kennisinstellingen, onderwijs, ketenpartijen en overheden samen grenzen 

verleggen. De Marke is spil, kenniscentrum en innovatiehub in dit innovatie-

eco-agrosysteem. https://demarke.eu/

Coöperatie De Marke 2024 ja

Groene leerkenniswerkplaats 

(GLKWP)

De Achterhoek is aangewezen als agro-innovatieregio voor 

kringlooplandbouw. Het agro-onderwijs wil daar volledig op aansluiten door 

een sterke samenwerking met de innovatieve agrosector. Om ook praktijk-

rijk te kunnen leren moet het onderwijs veel meer plaatsvinden buiten het 

schoolgebouw. De hybride leervormen en toekomstbestendig onderwijs 

worden vormgegeven in de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en 

een groot aantal bedrijven. Waaronder de 300 boeren en loonwerkers 

verenigd in de VKA en de Marke, toeleveranciers waaronder ForFarmers en 

afnemers waaronder Friesland Campina. Hierbij is maximaal synergie 

gezocht met andere lopende projecten en samenwerkingsvormen.

Zone.College 2024 ja
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Cirkelregio Achterhoek Vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de 

Achterhoek. In de Achterhoek is op initiatief van het bedrijfsleven de 

Cirkelregio Achterhoek opgericht, die de kleinschalige circulaire initiatieven 

regionaal bundelt en coördineert en die vanuit de Coöperatie Cirkelregio 

Achterhoek de verbindingen legt met het landelijke netwerk Cirkelstad en 

het provinciale Circles. Via Community of Practises worden gezamenlijk met 

de 17 partners regiospecifieke themas uitgewerkt. Voorbeeld is het circulair 

slopen/oogsten in relatie tot materiaalhergebruik en circulaire bouwen en 

circulair aanbesteden. https://cirkelregiodeachterhoek.nl/

Coöperatie Cirkelregio 

Achterhoek

2022 ja

Zuiverende kas Het opzetten van een living lab bij Zone.college Doetinchem rondom een 

zuiverende kas, een decentraal alternatief op traditionele rioolwater 

zuiveren met volledig hergebruik van het afval water. Urine van studenten 

en de nabijgelegen woonwijk wordt opgevangen en gezuiverd en 

hergebruikt in de kas bij het Zonecollege. Hierbij wordt verbinding gelegd 

met het onderwijs, onder andere door:

* studenten te inspireren met de mogelijkheden van circulaire economie

* het opleiden van operators

Zone.College 2022 ja

Zonvarken Het doel van het project is een innovatief coöperatief model te ontwikkelen 

en een eerste pilot uit te voeren met dertien bedrijven waarbij deze 

bedrijven maximaal 50 zeugen zullen houden op een wijze die maximaal 

aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het effect zal dan zijn dat het 

vlees van kwalitatief hoger niveau is, dat varkensboeren een kleinschalig 

alternatief kan worden geboden, met een reëel verdienmodel en dat inhoud 

worden gegeven aan kringlooplandbouw voor varkensbedrijven. 

http://www.zonvarken.nl/

Coöperatie Zonvarken 2022 ja

Ondermijning in zicht Dit project zorgt voor inzicht in hoe het gesteld is met de (risico's op) 

ondermijning in het buitengebied en op bedrijventerreinen in de 

Achterhoek. Door data en informatie van publieke, private en 

maatschappelijke organisaties te combineren, wordt verdiepende kennis 

gegenereerd over (risicos op) ondermijning in het Achterhoekse 

buitengebied en op de bedrijventerreinen in de regio. Met deze 

gebiedskennis kan de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht 

worden voorkomen en bestreden. Ter bevordering van de duurzaamheid 

wordt structureel samengewerkt tussen publieke en private organisaties. 

Deze samenwerking is terug te zien in het Keurmerk Veilig Buitengebied.

Gemeente Oost Gelre 2022 ja

Werken aan toekomstgerichte erven 

in de Achterhoek

Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de 

ervan in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven tot het 

realiseren van een toekomstgericht erf en daarmee een vitaal buitengebied. 

Stichting Ruimtevitaal 2023 ja

Duurzame Eiwitproductie Achterhoek Het project richt op het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve methode 

voor het op industriële schaal telen van meelwormen als duurzame bron 

van eiwit en vet. Deze wordt als concept ontwikkeld in de bestaande 

voormalige, leegstaande varkensstal.

Maatschap Haaring 2023 ja

Biobased Kennisontwikkelcentrum 

Innovatieregio Achterhoek

Verkenning uitvoeren als voorbereiding op een go/no go besluit over het 

realiseren van een biobased kennis- en ontwikkelcentrum voor de 

innovatieregio Achterhoek (BKIA) waarin regionale biobased bedrijven, 

investeerders en regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren 

met ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, provincie, 

gemeenten en regio. Focus ligt op nieuwe initiatieven waarbij agrarische 

bedrijven met lokale (MKB) bedrijven uit de maak- en procesindustrie 

samenwerken in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige biobased 

producten. Regionale onderwijs- en kennisinstellingen ondersteunen deze 

initiatieven samen met landelijke kennisinstellingen, zoals de Universiteit 

Twente en WUR. 

Stichting Biomassa 2022
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Duurzame Onkruidbestrijding 

Ruwvoer (DOR)

Verduurzamen van de landbouw en stimuleren van biodiversiteit. Met de 

wensen vanuit de maatschappij en de boeren gaan we samen met het MKB 

en studenten in de Achterhoek werken aan een oplossing voor een 

duurzame methode voor de bestrijding van probleemonkruiden 

(voornamelijk ridderzuring) in (kruidenrijk) grasland. Vanuit Wageningen UR 

zijn er al lopende projecten waar we bij aan kunnen sluiten om kennis te 

vergaren. Daarnaast willen we ook zelf met bovengenoemden werken aan 

een oplossing die past bij onze situatie waarbij juist die boereninput 

belangrijk is en we dus ook bottom-up willen werken.

Agro-innovatiecentrum 

De Marke

2021 ja

Verkenning landelijk gebied Het inzetten van ambtelijke capaciteit om samen met de bestuurlijk trekkers 

van droogte, stikstof, RES, de thematafel CE&E en andere relevante 

processen duidelijkheid te krijgen over de inrichting/ verbinding van deze 

vraagstukken. Daarnaast voldoende inzet op de verdere uitwerking van de 

Omgevingsagenda-Oost en Kracht van Oost 2.0 vanuit 8RHK ambassadeurs.

2022

Onderzoek naar Eco Accus Storage 

Packs als congestie oplosser

- Het circulair maken van afgedankte lood-zuur accu's

- Het ontwikkelen van een methodiek om op een duurzame wijze de 

congestie in het Achterhoekse stroomnet weg te nemen die nu een serieuze 

belemmering is voor de voortgang van de regionale energietransitie

- De ontwikkeling van een manier voor het vergroten van de efficiëntie van 

autonome systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie

- Bijdragen aan het sneller vergroten van het aandeel hernieuwbare energie 

in de regio

- De ontwikkeling van management- en andere methodieken die de 

verliezen aan hernieuwbare energie minimaliseren die onvermijdelijk 

optreden bij het gebruik van accu als balancering voor de benutting van op 

locatie opgewekte energie door verschillende soorten ondernemingen

Novum Blue 2023 ja

Energie Expertise Centrum 

Achterhoek 

(haalbaarheidsonderzoek)

In de voorbereidende fase van het project (haalbaarheidsonderzoek) 

onderzoeken we de haalbaarheid van een "Energie Expertise Centrum" 

(EEC) in de Achterhoek. Dit EEC moet op een duurzame wijze ondernemers 

en bedrijven collectief stimuleren en ondersteunen bij het structureel 

verankeren van innovatie, duurzaamheid, energie en circulariteitin hun 

bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering.Naast de informatie- en 

communicatiefunctie heeft een Energie Expertise Centrum mogelijkheden in 

huis om ondernemers te ondersteunen bij individuele en collectieve energie 

projecten. Onder regie van het Gelders Energieakkoord in samenwerking 

met de vertegenwoordigers uit de 6 Gelderse regio's een generiek plan 

ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek in de Achterhoek behelst de 

uitwerking van een regionaal EEC binnen de kaders van het generieke plan, 

dat is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van ondernemers, 

gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek en andere betrokkenen in de 

Achterhoek en voortbouwt op reeds opgebouwde structuren en netwerken. 

Het resultaat hiervan is een gedragen businessplan voor een EEC 

Achterhoek, dat voorgelegd zal worden aan de tafel CE&E (en andere 

shareholders) voor ondersteuning in de uitvoeringsfase.

2022 ja

De Gezondste Regio

Achterhoek Rookvrij Voorkomen van (mee)roken en stimuleren van het stoppen van roken. 

Onder meer door het opzetten van een communicatiecampagne en het 

ontwikkelen van een hulpmiddel die jongeren stimuleert om niet te gaan 

roken. https://achterhoekrookvrij.nl/

Proscoop 2022

Achterhoek Gezond Gemeenten Met het aangaan van de acceleratiefase wil de Achterhoek de beweging 

maken van minder zorg naar meer gezondheid en preventie. Dit kan alleen 

als we anders organiseren, financieren en monitoren. Dit wordt vastgelegd 

in een Kavelplan waarin afspraken worden gemaakt over interventies, 

financiering en monitoring en governance. 

Gemeente Doetinchem 2022
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Fit veur altied Dit project richt zich op gezondheid en fitheid van de beroepsbevolking 

binnen de regio Achterhoek. Dit wordt gerealiseerd door het vormen van 

een regionaal, op beweging en preventie gericht ondersteuningssysteem 

voor

werkgevers én hun werknemers. Dit systeem bestaat nog niet, maar de 

ingrediënten zijn er al wel.

Achterhoek in Beweging 2024 ja

Preventie Akkoord Achterhoek Er is een Achterhoeks Preventie akkoord opgesteld waarin 

resultaatafspraken staan waarop de ondertekenaars aanspreekbaar zijn. Als 

leidraad is het Nationaal Preventie Akkoord gebruikt met aanvullend de 

Achterhoekse themas schulden aanpak, meedoen en weerbaarheid. Het 

Achterhoekse Preventie Akkoord sluit nauw aan bij het vernieuwde 

Achterhoekse Beweeg- en Sport Akkoord en is nu in uitvoering. 

Regio Achterhoek 2030

Achterhoek Monitor thema 

Gezondste Regio

Data en informatie verzamelen en analyseren vanuit het sociaal domein, 

cure en care zodat er inzicht komt in de gezondheid en zorg van de hele 

populatie van de Achterhoek en dat er programmasturing kan plaats vinden. 

Enkele hoofdindicatoren zijn opgenomen in de Achterhoek Monitor.  

Proscoop 2030

Smart Governance

Achterhoek Monitor Het ontwikkelen van een adequate Achterhoekmonitor om op 

systematische wijze te volgen of de inspanningen en acties binnen de 

Achterhoek tot de gewenste effecten leiden. Een monitor die helpt met 

onder andere antwoord te krijgen op de vragen:

- Hoe staan we er voor?

- Wat gaat goed?

- Wat gaat niet goed?

- Waar moeten we bijsturen?

- Het lange termijn perspectief is om een Achterhoekmonitor te hebben die 

een plek heeft binnen het reilen en zeilen in de Achterhoek, de 

Datagedreven Achterhoek. Het doel is de Achterhoekmonitor dè 

informatiebron te laten zijn voor iedereen die in de Achterhoek werkt, 

onderneemt en woont en voor volgers van de ontwikkelingen in de 

Achterhoek. Ook kan de Achterhoekmonitor de lobby ondersteunen.

Regio Achterhoek 2022 ja

Onverwachte Hoek De Achterhoek op de kaart zetten als regio waar je carrière kunt maken (én 

fijn kunt wonen). Een imago verandering van de Achterhoek in de rest van 

Nederland, mogelijk ook de Duitse grensstreken. 

Regio Achterhoek 2023

De zachte landing Geïnteresseerden in de Achterhoek aan de hand meenemen en ze van de 

juiste informatie voorzien over wonen en werken. 

Regio Achterhoek 2023

Achterhoek Monitor 2023 en 2024 In 2020 is de eerste Achterhoek Monitor gelanceerd. Hiermee hebben we 

een adequate Achterhoek Monitor om op systematische wijze te volgen of 

onze inspanningen en acties tot de gewenste effecten leiden. Een monitor 

die ons helpt met onder andere antwoord te krijgen op de vragen:

Hoe staan we er voor?

Wat gaat goed?

Wat gaat niet goed?

Waar moeten we bijsturen?

Met de Achterhoek Monitor ontsluiten we één keer per jaar alle relevante 

data voor de Achterhoek op één portaal, duiden we deze data in een 

uitgebreide jaarpublicatie en organiseren we een congres.

Het doel is de Achterhoekmonitor de informatiebron te laten zijn voor 

iedereen die in de Achterhoek werkt, onderneemt en woont en voor volgers 

van de ontwikkelingen in de Achterhoek. Daarnaast willen we zelf ook beter 

inzicht in feiten en cijfers over onszelf hebben. Hiermee kunnen we onder 

andere onze lobby ondersteunen.

Regio Achterhoek 2024 ja

Afgeronde projecten

SmartHub Met dit project wordt de Achterhoek geprofileerd als dé Smart Industry 

regio en dé stage-, trainee en afstudeerregio van Nederland met als doel 

werkgelegenheid en economische leefbaarheid in de Achterhoek op peil te 

houden c.q. te vergroten. https://www.smarthub.nl/

Regio Achterhoek
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3D metaalprinten Bedrijven kunnen experimenteren met een 3D metaalprinter en 

kennisinstellingen kunnen lesprogrammas ontwikkelen. Het doel is het 

ontwikkelen en printen van producten en het op de markt brengen van 

geprinte producten. Daarnaast kunnen kennisinstellingen lesprogramma's 

ontwikkelen met als doel een betere aansluiting van de arbeidsmarkt op het 

onderwijs te bewerkstelligen.

CIVON

Vouchers circulaire economie Dit project draagt bij aan een duurzame en slimme maakindustrie. 

Ondernemers in de Achterhoek en Gelderland hebben vouchers tot hun 

beschikking om hun productie te verduurzamen. CIVON krijgt kennis tot 

haar beschikking inzake duurzame productieprocessen en kan dit toepassen 

in lesprogramma's.

CIVON

Digitale beleving - TOP's TOP 2.0 heeft als doel om toeristen en recreanten die in de Achterhoek 

verblijven op een optimale manier door de Achterhoek te geleiden, langer 

aan de Achterhoek te binden en meer te laten besteden ter stimulering van 

de lokale en regionale economie.

Achterhoek Toerisme

Urban Oasis In een ruimte van 300 m² wordt een oase gecreëerd waar via nieuwe NL Greenlabel 2021

Achterhoek Open Innovatieprijs De Achterhoek Open Innovatieprijs (AOI) is een event waarop een prijs 

wordt uitgereikt aan baanbrekende innovatie. De prijs heeft een open 

karakter waardoor ook ondernemers van buiten de Achterhoek zich kunnen 

inschrijven.

De Steck

3D Printertraining Er is een training ontwikkeld waarbij men zelf een 3d printer kan bouwen en 

kan leren hoe het werkt. Uiteindelijk wil men komen tot een community in 

de Achterhoek waarbij nieuwe technologie toegankelijk gemaakt wordt 

voor jonge mensen die gezamenlijk kunnen leren en ontdekken. 

Sika

Achterhoek 2020 Jong Voortzetten en ontwikkelen van bestaande en nieuwe initiatieven om te 

zorgen dat jong talent aan de regio verbonden wordt/blijft. Deze initiatieven 

worden aangepakt met aandacht voor het creëren van cross-overs tussen 

werken, wonen en bereikbaarheid. Naast verbinden zorgen we ook voor het 

behouden en aantrekken van jongeren. Het nieuwe initiatief van de 

Achterban haakt hier op in.

Regio Achterhoek 2021

Uitbouwen open innovatiesysteem - 

crossovers

Versnellen van innovatie door in te zetten op open innovatie (= 

samenwerken). Uitbouwen van de open innovatie in de Achterhoek (nu 

vooral nog binnen de maakindustrie aanwezig) over meerdere sectoren in 

de Achterhoek. Met name circulair en gezonde regio, maar ook toepasbaar 

bij wonen en mobiliteit.

Regio Achterhoek 2021 ja

Achterhoek Verbindt Achterhoek verbindt is een portal waar Achterhoekse ondernemers elkaar 

tijdens de corona-crisis alsnog kunnen ontmoeten. Via videopodcastst 

worden verhalen en beste practices van ondernemers gedeeld en tevens 

wordt nieuws gedeeld. Achterhoek verbindt is een samenwerking tussen 

8RHK Ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, CIVON en 

SIKA. https://www.achterhoekverbindt.nl/

Regio Achterhoek 2021

Onderzoek Traineeships Achterhoek Een onderzoek om de behoefte te peilen van jongeren en werkgevers 

inzake een gezamenlijk traineeship in de Achterhoek. Daarbij wordt 

geïnventariseerd wat er al is aan traineeships in de Achterhoek. 

Luuk Buunk 2021

Smart Technical Education Regio 

Achterhoek (STERA)

Tien VMBO scholen in de Achterhoek vormen samen met het bedrijfsleven, 

vier opleidingsbedrijven en het ROC, de STERA-Leerroute: Een netwerk van 

opleidingsplaatsen waardoor deze VMBO scholen hun leerlingen elk 

technische keuzevak naar wens, kunnen aanbieden. Met behulp van de 

STERA-Leerroute willen we meer leerlingen voor de techniek opleiden en 

hen ook een beter beroepsbeeld bijbrengen. Leerlingen kunnen middels de 

STERA-Leerroute kennis nemen van de nieuwste technieken waar vaak in 

het bedrijfsleven al mee wordt gewerkt.

Stichting Achterhoek VO

MINT Bevordert de interesse van de jeugd voor natuurwetenschappelijk-

technische beroepen door het actief naast elkaar zetten/bijeen brengen van 

historie en high-tech/cultuur en wetenschap tussen Nederlandse en Duitse 

scholieren

De Andreas Mohn 

Stiftung

Spreek je buurtaal Achterhoekse en Duitse scholen aan de grens gaan grensoverschrijdende 

partnerschappen aan en werken samen zodat zowel leerlingen als 

leerkrachten op een intensieve manier kennis van de buurtaal en 

buurcultuur opdoen. https://www.spreekjebuurtaal.nl/

Regio Achterhoek



Project Doel Projecttrekker Looptijd Regio 

Deal

Doorontwikkeling ZOOV op maat ZOOV Op Maat doorontwikkelen tot één integraal systeem, voor alle 

vormen van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer. Dit systeem kan ook een 

oplossing bieden voor de first & last mile naar het openbaar vervoer. ZOOV 

Op Maat moet voor de reiziger één herkenbaar regionaal vervoerproduct 

zijn (dat achter de schermen bestaat uit allerlei vormen van 

vraagafhankelijk vervoer). ZOOV op maat richt zich op de fijnmazige 

bereikbaarheid. 

Gemeente Winterswijk ja

Businessplan Achterhoek Deelvervoer 

Coöperatie

Het schrijven van een businessplan, waaruit de stappen om te komen tot 

realisatie van een businessunit onder de Agem blijkt. De businessunit moet 

de coöperatie worden voor MaaS in de Achterhoek.

Gemeente Oost Gelre ja

Projectbegeleiding Duurzame 

Mobiliteit

Het begeleiden, uitwerken en uitvoeren van de processen en projecten 

rondom de projectgroep duurzame mobiliteit en de incorporatie, opbouw 

en verdere uitwerking van het ADC richting Agem.

Regio Achterhoek ja

Ontwikkelen portefeuillestrategie 1e 

tranche

Gezamenlijk met alle betrokken partijen, inclusief inwoners, is er een visie 

op wonen (portefeuillestrategie) voor kernen ontwikkeld, die, via projecten 

getrokken door inwoners, ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. 

Het project bestaat uit 2 tranches en 20 kernen.

Gemeente Berkelland

Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e 

tranche

Gezamenlijk met alle betrokken partijen, inclusief inwoners, is er een visie 

op wonen (portefeuillestrategie) voor kernen ontwikkeld, die, via projecten 

getrokken door inwoners, ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. 

Het project bestaat uit 2 tranches en 20 kernen.

Gemeente Oude 

IJsselstreek

2021

Leefsamen Achterhoek Ouderen en verminderd zelfredzamen kunnen in hun eigen omgeving 

(langer) veilig en verantwoord thuis wonen. Dit doen we met behulp van 

slimme techniek en sociale alarmering, waardoor de verbinding in de 

buurten en dorpen wordt versterkt en formele mantelzorg en thuiszorg 

wordt ontlast. Dit project vergroot het veiligheidsgevoel van ouderen en 

zorgt dat er snel hulp vanuit de omgeving is bij incidenten. Op deze manier 

wordt het aantal slachtoffers beperkt, wordt gewerkt aan 

risicobewustwording, nemen mensen preventieve maatregel, worden 

eigendommen beter beschermd en kunnen mensen met een veilig gevoel in 

hun eigen huis wonen.

Livelife/Zlimthuis ja

Leergang toekomstgericht 

retailmanagement

Verbeteren van de leefbaarheid en pro-actief bestrijden van 

leegstandsontwikkeling door het investeren in en creëren van vitale 

kernen/binnensteden met toekomstbestendige ondernemers en 

innovatieve duurzame ondernemingen. 

Stichting 

Binnenstadbedrijf 

Doetinchem

ja

Transformatie kantoorruimte 

Keppelseweg Doetinchem

Het transformeren van kantoorruimte en het ontwikkelen van een nieuw 

woon- en leefconcept voor mensen met een zorgvraag. In het pand worden  

appartementen zorggeschikt gemaakt. Bovendien wordt  een gedeelte van 

de bedrijfsruimte  geschikt gemaakt voor dagbesteding en ontmoeting 

tussen jong en oud. Uniek in het concept is de samenwerking tussen twee 

heel verschillende zorgorganisaties met ieder hun eigen doelgroep en de 

woningcorporatie Sité.

Site Woondiensten ja

Biogas en waterstof in Bronckhorst Dit project richt zich op de reductie van CO2 emissie en verduurzaming van 

woningen en industrie in Steenderen. Men gaat biogas- en 

biowaterstofproductie inzetten als (bio)hythaan voor vergroening van het 

aardgasnet. 

Gemeente Bronckhorst ja

Groene Kunstmestfabriek Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een 

groene kunstmestfabriek.

Stichting Biomassa

Innovatieve bemester Ontwikkeling innovatieve bemester voor vloeibare, circulaire meststoffen 

en een kunstmestvrije Achterhoek

Stichting Biomassa

Asbesttrein fase 1B D.m.v. een asbestsanerings-programma een asbestvrije Achterhoek in 2024 

realiseren. Bij deze fase gaat het om 22 treinen. http://www.asbesttrein.nl/

Stichting Asbesttrein

Scholder an Scholder - Achterhoek in 

Beweging

Het project Scholder an Scholder valt onder Achterhoek in Beweging en 

wordt ingezet als methodiek om diverse projecten binnen Achterhoek in 

Beweging te realiseren. Sport is verbonden met zorg, welzijn en cultuur. 

Gemeenten Achterhoek , KNVB, provincie Gelderland, zorgverzekeraar 

Mensis en in samenwerking met sportverenigingen en dorpsorganisaties. 

Tevens vinden de komende periode gesprekken plaats met Graafschap 

College (onderwijs), Cultuurmaatschappij Oost, GGD NOG (zorg) en het 

regionale bedrijfsleven. www.achterhoekinbeweging.nl

Achterhoek in Beweging


