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Wat voor soort samenleving willen we en wat voor 

gemeente past daarbij met het oog op 

‘Werken & Leren’? 
 

 
 

De Anton Tijdinkschool was de toepasselijke gastheer. 
 

• Aantrekkelijk zijn voor de jeugd om te blijven; 

gevarieerd onderwijsaanbod, huiswerkbegeleiding 

• Mogelijkheden van Euregio beter benutten 

• Duitstaligheid op peil ivm grensoverschrijdende arbeidsmarkt 

• Slimmer verbinden van politiek, onderwijs en bedrijfsleven; 

klimaat scheppen voor innovatie en patenten 

• Regionale (kapitaal)kracht benutten. 

• Regionale aanbesteding 

 

 
 

Er bleek al veel moois in de gemeente aanwezig te zijn maar de deelnemers 

zagen ook een veranderende omgeving waarin veel jongeren én bedrijven 

wegtrekken en waar vooral het over de grens kijken gezien werd als een kans 

die nu nog te vaak gemist wordt. 

Een aantrekkelijke regio 

In de regio zijn veel mogelijkheden, ook voor bedrijven, maar weinig mensen 

weten daarvan. In de gesprekken kwam de wens naar voren om de kracht in de 

regio (ook die van kapitaalkrachtige inwoners) te benutten en de bestaande 

bedrijven, opleidingsmogelijkheden te koesteren. “Wat de regio biedt, haal dat in 

den vreemde niet” werd gezegd (regionale aanbesteding). Gewezen werd op het 

grote aantal patenten van bedrijven in de regio en op het belang dat de 

Achterhoek een innovatieve regio blijft. Belangrijk daarvoor is dat de regio 

interessanter wordt voor jongeren. Schooluitval moet voorkomen worden 

(huiswerkbegeleiding) en er moet geïnvesteerd worden in stageplaatsen en 

jeugdbanen om te zorgen dat jongeren hier ook graag blijven en kúnnen blijven. 

En hier naar toe willen komen: de promotie van de Achterhoek als werkplek op 

studentenbeurzen is positief.  Ook voor bedrijven moet het aantrekkelijk zijn om 

zich in de regio te vestigen. In beide gespreksgroepen wordt dan ook het belang 

van goed vervoer benadrukt, zowel het openbaar vervoer als het wegennet.  

 

Veel kansen in Duitsland 
Naast alles wat er in de regio al is, komt in beide gesprekken het contact met 

Duitsland prominent naar voren. De Achterhoek ligt achteraf? Het is maar net 

hoe je het bekijkt! Ook over de grens is onderwijsaanbod en een (arbeids)markt , 

waar de Achterhoek baat bij heeft. Door beter samen te gaan werken en 

praktische zaken – zoals de waarde van een diploma – goed af te stemmen kan er 

een enorm potentieel aangeboord worden. Maar waar Duitse kinderen van jongs 

af aan Nederlands leren (en later dus gemakkelijk over de grens naar school of 

aan het werk kunnen) spreken onze kinderen steeds minder Duits. Duitse taal zou 

eigenlijk al van jongs af aan aangeboden moeten worden. Slim verbinden is 

belangrijk: zowel op politiek gebied als tussen bedrijven en scholen. Hier zijn 

nog veel kansen te benutten! 

 

Het slim verbinden van initiatieven, opleidingen en bedrijven is iets wat de 

gemeente zou kunnen stimuleren. Een aantal mensen benadrukt ook dat veel 

burgers, docenten en bedrijven wel willen, maar soms ook vast lopen in 

bureaucratie, regels en betutteling. Zij zouden graag zien dat de gemeente wel de 

kaders blijft stellen, maar vooral ook goed blijft luisteren naar de betrokken 

burgers en hun ideeën faciliteert en ondersteunt. 

 

 

De twintig deelnemers spraken in twee groepen. 

Ondanks een ruime en herhaalde uitnodiging aan 

de bijna 200 bedrijven in de gemeente, waren daar 

weinig van aanwezig. Een oorzaak kan een 

ondernemersavond zijn geweest.  

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek 

houdt haar mening maar liefst zes dinsdagavonden 

voor zich. Op die avonden is het namelijk de 

bedoeling dat inwoners van de gemeente met elkaar 

bespreken welke ontwikkelingen zij zien in de 

samenleving en hoe de gemeente daarop in moet 

spelen. Iedere avond is een ander thema leidend, en 

op 1 oktober was de vierde bijeenkomst met als 

thema ‘Werken & Leren’. 
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Blue-IJsselkaart 
Als tastbaar resultaat van de gespreksronde is per groep een ‘Blue-IJsselkaart’
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gemaakt. Op een groot vel papier zijn highlights van het gesprek in een viertal 

vakken geplakt. De vier vakken geven weer wat de gemeente moet blijven 

doen, beter, anders of vooral niet moet doen. De twee vellen van de groepen 

zijn in de navolgende figuur samengevoegd. 

 

 

 
Figuur 1. Blue-IJsselkaart: Wat moet de gemeente beter, anders, niet en blijven 

doen?
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1
 De ‘Blue-IJsselkaart’ is gebaseerd op de ‘Blue Ocean’-methode door Participatiehuis Rode 

Wouw. 
2
 De nummers verwijzen naar het overzicht van de Blue-IJsselkaarten in de bijlage. 
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