
Een greep uit succesvolle 
Regio Deal-projecten

Innoveren

Fieldlab Digital Twin
Ontwikkelplek waar bedrijven 

en studenten deze revolutio-

naire digitale technologie leren 

toepassen. 

Smart Business Centre+ 
(SBC+) 
De linking pin tussen mbo- en 

hbo-studenten, ondernemers en 

docenten. Zij experimenteren 

met nieuwe technologieën om 

de (maak)industrie te innoveren

Wonen

One Stop Shop 
Ontwikkelen van een werkwijze 

om grotere aantallen woningen 

met een maatwerk-aanbod 

te verduurzamen; zo’n 10.000 

woningen tot 2030.

Transformatie Kernen 
De omzetting van leegstaand 

vastgoed naar woningen of 

andere functies in dorpskernen 

plus verbeteren en vergroenen 

van straten en pleinen. 

Leren

Opijver
Scholingsvouchers voor mensen 

die hun vak willen bijhouden 

of willen overstappen naar een 

ander vakgebied dat relevant is 

voor de Achterhoek. Er zijn sinds 

de start in 2021 al meer dan 

1.000 vouchers aangevraagd, 

waarvan 400 zijn toegekend.

Grensland College
Graafschap College, HAN en 

Hogeschool Saxion bieden in 

grensregio Achterhoek/ Kreis 

Borken negen tweejarige, prak- 

tijkgerichte hbo-deeltijdoplei-

dingen aan: Associate degrees 

(AD). 

Agro-innovatie

Zonvarken 
Een revolutionair en diervrien-

delijk concept om duurzaam 

varkens te houden. Een lokale 

supermarktketen verkoopt 

Zonvarkenvlees in twaalf winkels 

in de Achterhoek en omliggende 

steden. 

Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek (VKA) 
Een belangrijk lerend netwerk 

van boeren voor de transitie naar 

kringlooplandbouw, in samenwer-

king met Wageningen University 

& Research. De Achterhoek kreeg 

hierdoor het predicaat ‘landbou-

winnovatieregio’ en staat interna-

tionaal op de kaart.

Vervoer

Mobility as a Service in de 
Achterhoek 
In de nabije toekomst via een 

app eenvoudig een reis plannen, 

boeken en betalen en vervol-

gens reizen met een combinatie 

van verschillende (slimme) 

vervoersmiddelen, zoals elek-

trische deelfietsen en -auto’s. 

Ook ritdelen wordt mogelijk. 

Beleid

Achterhoek Monitor 
Data en informatie als basis voor 

beleid: een selectie van feiten en 

cijfers in een jaarlijkse publicatie 

en een continu raadpleegbaar 

dashboard, voorzien van een 

duiding. 

Samenwerken 
over de grens

Grensoverschrijdend 
ondernemen, werken en 
leren (GROS) 
Wegnemen van belemmeringen 

bij het zakendoen tussen 

Nederlandse en Duitse onderne-

mers en het bevorderen van de 

grensoverschrijdende arbeids-

bemiddeling in de Achterhoek 

en de buurregio’s in Duitsland.

Doel

Rijk, provincie en regio willen er 

met de Regio Deal Achterhoek 

aan bijdragen 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 leefkli-

maat nodig (inclusief goede 

bereikbaarheid). Regio Deal-

projecten hebben hier tot nu 

toe enorm aan bijgedragen. De 

forse uitdagingen om het tekort 

aan arbeidskrachten en aan 

goede, betaalbare woningen op 

te lossen vraagt echter om een 

vervolg. Daarom wil Achterhoek 

ambassadeurs de samenwerking 

met het Rijk graag voortzetten 

in een nieuwe Regio Deal.  

Hoe werkt het?

Alle Achterhoekers zijn van 

harte uitgenodigd om een 

projectidee voor te leggen aan 

een van de zes Thematafels. 

Hieraan zijn bepaalde voor-

waarden verbonden. 

Info hierover vind je op 

www.8rhk.nl. Daar staat ook een 

overzicht van de lopende Regio 

Deal-projecten. 

Achterhoek 
investeert 
enorm

Het blijkt dat samenwerkings-

partners in de Achterhoek 

maar liefst 73% van de finan-

ciering ophoesten, ruim boven 

de gevraagde verdubbeling. 

Koen Knufing (directeur Marku 

Bouw, voorzitter VNO-NCW 

Achterhoek en vicevoorzitter 

Achterhoek Board): “Dat zegt 

iets over de betrokkenheid, dat 

we samen willen gaan voor een 

betere regio, in plaats van enkel 

het eigen belang.”

Regio Deal Achterhoek is 
een vierjarig investerings-
programma (2019–2022) 
van veertig miljoen euro. 
De bijdrage van het Rijk is 
20 miljoen euro, waarvan 
15 miljoen is uitgegeven. 
Achterhoekse bedrijven 
en organisaties dragen de 
andere helft bij. Er lopen 68 
projecten die uit de Regio 
Deal worden gefinancierd. 
Elf projecten zijn afgerond, 
twaalf nieuwe zijn in 
aanvraag. De projecten (zie 
het overzicht) zijn veelal 
startblokken voor nieuwe 
manieren van produceren, 
leren, reizen, wonen en 
(samen)werken. Broodnodig 
om als Achterhoek een 
stevig antwoord te hebben 
op de uitdagingen van de 
toekomst.
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