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28 mei 2018 KOS/BlľOlõ/ah/samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de Achterhoek is een toekomstvisie geschreven voor een vernieuwde opzet van 
het samenwerkingsverband tussen overheden, ondernemers en onderwijs (“De 
Achterhoek werkt door 2.0”).

Als vertegenwoordiging van de Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek (SIKA) 
en VNO-NCW Achterhoek, waarbij ruim 1.000 bedrijven zijn aangesloten, hebben wij in 
december jl. een brief verzonden naar de toenmalige gemeenteraden om onze steun te 
betuigen voor de plannen.

Inmiddels worden de plannen steeds concreter en is de nieuwe structuur goedgekeurd 
door het algemeen bestuur van de Regio. Komende maand besluiten de Raden van de 
Achterhoekse gemeenten over de nieuwe structuur. Wij roepen de raden op om de 
nieuwe structuur te ondersteunen zodat we kunnen starten met de nieuwe 
samenwerking en gezamenlijk kunnen werken aan een goed economisch-sociaal 
klimaat in de Achterhoek.

Samenwerken in de Achterhoek is voor ons als ondernemers van levensbelang. Zo 
werken wij al járen succesvol samen als ondernemers binnen het SIKA en VNO-NCW 
Achterhoek om gezamenlijke thema’s te bespreken en op te pakken. Het intensiveren 
van deze samenwerking met overheid en onderwijs is voor ons een logische stap.

Een Achterhoek Board en bijbehorende structuur is volgens ons een goed initiatief om 
deze samenwerking op te kunnen zetten, met als voordelen:

Het bepalen van gezamenlijke thema’s die worden opgepakt.
Het creëren van een evenwichtige triple-helix/3 O die besluiten neemt over de 
toekomst van de regio.
Het mandaat om tot acties te komen die zorgen voor economische groei in de 
regio.
Met deze unieke structuur positioneren we de Achterhoek nóg sterker bij de 
Haagse politiek en we vergroten daarmee kansen op financiële ondersteuning 
van onze regio.



Wij kijken met vertrouwen uit naar de nieuwe samenwerking en hopen op uw steun voor 
de vernieuwde structuur.

Met vriendelijke groet,

- namens het bestuur van SIKA en VNO-NCW Achterhoek -

Arthur Jansen Peter Rikken
Voorzitter SIKA Voorzitter VNO-NCW Achterhoek.


