GESPREKSTAFELS 12 december 2016
Tafel 1

Slimme verbindingen maken

Stel: je hebt 150 mensen die dagelijks bumperklevend aan elkaar via dezelfde corridor van huis naar
werk en van werk naar huis toe rijden. Je wilt deze mensen ertoe brengen om hun gedrag te
wijzigen, zodat de bereikbaarheid van de organisatie waar ze werken verbetert, en er minder
frustratie is vanwege overvolle parkeerplaatsen. Hoe zorg je vervolgens dat de oplossing die je vindt,
niet jouw verantwoordelijkheid blijft, maar gedragen wordt door deze mensen zelf? Hoe ontstaan
slimme verbindingen tussen groepen mensen en hoe kunnen we die positief beïnvloeden? Hoe beter
we gedragspatronen begrijpen, hoe gemakkelijker, flexibeler en goedkoper we vraag en aanbod in de
Achterhoek bij elkaar kunnen brengen. Niet alleen van bereikbaarheid maar ook bijvoorbeeld van
zorg. Denkt u mee?
Tafel 2

Integrale aanpak van leegstand

De leegstand van zakelijk, agrarisch, maatschappelijk en particulier vastgoed, neemt toe in de
Achterhoek. Dit zet het woon- en leefklimaat onder druk. De gemeenten gaan hiervoor een integrale
aanpak ontwikkelen. Aan welke voorwaarden moet zo’n gezamenlijke integrale aanpak van leegstand
voldoen en hoe zorgen we ervoor dat het vraagstuk aandacht en inzet krijgt vanuit alle O's? Graag
horen we u ideeën hierover.
Tafel 3

Samen Goed Wonen

Zo’n honderd Achterhoekers waren afgelopen jaar betrokken bij Samen Goed Wonen. Nadat een
gezamenlijke (woon)droom voor de toekomst van de regio was gemaakt, is een aantal projecten
gestart, zoals het realiseren van tijdelijke huisvesting in bijvoorbeeld ‘tiny houses’. Laat je infomeren
over wat Samen Goed Wonen heeft voortgebracht én denk mee over hoe we andere elementen uit de
Achterhoekse woondroom nog verder kunnen brengen. Hoe zien nieuwe woonconcepten voor
ouderen er bijvoorbeeld uit? En hoe kunnen we verenigingskracht bundelen om zo in de toekomst
goede voorzieningen te houden?
Tafel 4

Achterhoek2020 Jong

Jongeren spelen een grote rol bij het vormgeven van de toekomst van de Achterhoek. Achterhoekse
jongereninitiatieven hebben zich gebundeld in Achterhoek2020 Jong. Zij voeren projecten uit voor en
door jongeren zodat jong talent aan de Achterhoek verbonden wordt en blijft. Denkt en doet u mee
met de projecten die Achterhoek2020Jong nu al initieert? Jongeren die betrokken zijn bij
Achterhoek2020Jong gaan daarnaast graag de dialoog met u aan over nieuwe projectenideeën en/ of
vraagstukken die bij u leven. Uiteindelijk doel is om meer jong talent te behouden en te binden.
Tafel 5

SmartHub Achterhoek en dé stage-, trainee- en afstudeerregio van Nederland

Onder de merknaam SmartHub Achterhoek profileren we ons als de Smart Industry-regio van
Nederland, die uitblinkt in verbondenheid, vindingrijkheid en veelzijdigheid. Hieraan gekoppeld
presenteren we een uniek aanbod en programma voor talenten waarmee we dé stage-, trainee- en
afstudeerregio van Nederland worden. Hoe kunnen we deze ambitie waarmaken en wat kan uw
bijdrage daarin zijn?
Tafel 6

Campus Hotel Achterhoek: Incubator for Young Professionals and Smart Industry

Innovatie in jong wonen! Campus Hotel ontzorgt het Achterhoeks bedrijfsleven bij het binden van
jong talent. Een uniek concept dat duurzaam bijdraagt aan onze ambitie om dé stage-, trainee- en
afstudeerregio van Nederland te worden. Doet u mee?

Tafel 7

Smart Business Center

Het Smart Business Center (SBC) in de Achterhoek: een centrum van en voor ondernemers en
instellingen. SBC borduurt voort op de succesformule CIVON en ACT: het stimuleren van innovatie en
verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het Smart Business Center verdiept deze aanpak door
de nieuwe middenkaderopleiding Smart Industry en breidt hem uit naar andere sectoren die van
belang zijn voor de Achterhoek. De aanpak zal er toe leiden dat het Internet of Things gecombineerd
word met productie en business. Daarnaast zal er vanuit de maakindustrie samenwerking ontstaan
met andere sectoren zoals AgroFood, Zorg, creatieve industrie en Bouw. Zo blijft de Achterhoek en
zijn bedrijfsleven fit. Hoe kunnen we in het SBC cross-overs met andere sectoren realiseren? Graag
horen we uw ideeën.
Tafel 8

3D-metaalprintValley

3D-printen zal in combinatie met internet, robotica en open software tot een nieuwe industriële
revolutie leiden, die het komende decennium ingrijpende gevolgen zal hebben voor economieën van
landen en verdienmodellen van bedrijven en het onderwijs.
Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen gaan samen gebruikmaken van een geavanceerde 3Dmetaalprinter bij de Kaak Group in Terborg om te leren van en te experimenteren met deze techniek;
uniek in de wereld.
Kan de Achterhoek zich ontwikkelen tot een 3D-metaalprintValley en wat is daar dan voor nodig?
Tafel 9

Smart Technical Education: Leerwerkplekken bij bedrijven voor behoud technisch
onderwijs

In de Achterhoek streven we naar meer leerlingen in de techniek om te kunnen voldoen aan de vraag
naar technisch personeel van bedrijven. Het vmbo is echter niet in staat om dit alleen uit te voeren,
door gebrek aan faciliteiten, (nog) niet kunnen inspelen op de nieuwste technieken en het gebrek aan
praktische vakdocenten op sommige scholen in de Achterhoek. De scholen doen een beroep op
technische bedrijven in de regio om samen vmbo-techniek in stand te houden. Zij vragen bedrijven
om praktijkplekken beschikbaar te stellen. Bedrijven krijgen daar ook wat voor terug: een relatie met
de toekomstige werknemers. Doet u mee?
Tafel 10

Groene Kenniswerkplaats

De Achterhoek wordt door smart(er) werken koploper in AgroFood en duurzame leefomgeving, of zijn
we dit al? We gaan graag met u in gesprek over:
Wat is de kracht van AgroFood en een duurzame leefomgeving voor de Achterhoek?
Hoe versterken we die kracht?
Wat kan het (mbo)-onderwijs doen om de slimste en groenste werknemers en ondernemers van
de toekomst op te leiden?
Tafel 11

Internet of Things / LoRa

Wat is dat nou, het ‘Internet of Things’ (IOT)? En hoe zit het met dat LoRa Achterhoek-netwerk?
Meerdere Achterhoekse bedrijven ontwikkelen praktische IOT toepassingen in diverse sectoren.
Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat de Achterhoek zich in hoog tempo tot een internationale koploper
ontwikkelt, zowel in kennisontwikkeling als concrete toepassingen. Creatieve oplossingen, hier
bedacht en ontwikkeld en vervolgens vaak ook wereldwijd toepasbaar.
Bent u geïnteresseerd in de basisprincipes en praktijkvoorbeelden? Wilt u meer weten over sensoren,
zenders, veiligheid, bereik en software? Of wilt u sparren over uw eigen toepassingsideeën?
Ga dan in gesprek met de Achterhoekse specialisten en denk mee over de potentie van deze Smart
Industry-ontwikkeling voor onze regio.

Tafel 12

Samenwerken op landsdeel Oostniveau en over de grens

Voor onze partners van de EU is de schaal van Oost-Nederland het aangewezen niveau om serieus
gesprekspartner te zijn. De provincies Overijssel en Gelderland hebben de afgelopen jaren samen
opgetrokken bij de totstandkoming van o.a. het Innovatieprofiel Oost-Nederland, de Kracht van OostNederland en de Duitslandstrategie Oost-Nederland. Via deze studies/beleidsnota’s kunnen op OostNederland schaal acties worden weggezet richting Brussel en Den Haag, waar de Achterhoekse
belangen aangehaakt kunnen worden. Aan deze tafel gaan we specifiek in op de analyseresultaten
van de Kracht van Oost-Nederland en wat dat betekent voor de Achterhoek.
Tafel 13

Wat doet de ontgrenzer voor de Achterhoek?

Sinds 2015 werkt Walter Leemreize als ‘ontgrenzer’ voor de Achterhoek. Maar wat is dat nu eigenlijk,
een ontgrenzer? Wat heeft de ontgrenzer opgeleverd voor de Achterhoek? En wat gaat hij nog meer
doen? Walter Leemreize zal u (in het Nederlands maar wel met een degelijke Imbiss) meenemen naar
het voor Achterhoekers zo kansrijke West-Münsterland. Hij gaat met u in gesprek over het werken in
de Duitse zorg, het studeren nét over de grens en het ondernemen in Duitsland. En u krijgt de
primeur om kennis te nemen van het programma ‘Grenzeloos Ondernemen’. Graag ontvangt Walter
uw feedback hierop!
Tafel 14

Lobbyen doen we samen

De Achterhoekse lobby richting Rijk en provincie Gelderland is bedoeld om de strategische focus van
de Achterhoek bij deze partners onder de aandacht te brengen, te laten zien wat de Achterhoek NL te
bieden heeft, en welke steun wij vragen om onze ambities re realiseren. In maart zijn er landelijke
verkiezingen. Daarom organiseert de Achterhoek events zoals het verkiezingsdebat en het Lentediner.
Ook op andere momenten probeert de Achterhoek op het netvlies de komen bij (Haagse)
bestuurders. Aan deze tafel kunt u zich laten informeren over onze lobby-activiteiten. En we horen
graag hoe u uw eigen kennis, ervaring en netwerk wilt inzetten voor de Achterhoekse lobby.

