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Piscaer, Maaike

Van: griffie Oude IJsselstreek
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 09:14
Aan: Piscaer, Maaike
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Smart werken & Innovatie

 
 

Van: Achterhoek ambassadeurs [mailto:nieuwsbrief@8rhk.nl]  
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:09 
Aan: griffie Oude IJsselstreek <griffie@oude-ijsselstreek.nl> 
Onderwerp: Nieuwsbrief Smart werken & Innovatie 
 

Bezoek Christianne van der Wal 
aan de Achterhoek 

Op 6 juli bracht Christianne van der Wal, Gelders Gedeputeerde, een bezoek aan de 
Achterhoek. Van der Wal is verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit. Ze 
bezocht Kaak Group in Terborg en Van Raam in Varsseveld, waar ze een rondleiding 
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kreeg. 8RHK ambassadeurs nam haar mee in het open innovatiesysteem, het project 
SMAAS en innovaties in het bedrijfsleven. 
  
Christianne van der Wal zei onder de indruk te zijn van de maakindustrie in de 
Achterhoek. Het open innovatiesysteem waarbij kennis, talenten en innovaties worden 
gedeeld, spraken haar enorm aan net als onze manier van aanpakken en samenwerken. 
Bekijk hier de vlog die ze zelf maakte van het bezoek. 
  

MKB Deal: Samen d'ran voor 
hogere arbeidsproductiviteit! 

2 juli werd de MKB-deal officieel geopend voor de Achterhoek door staatsecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en Willem Buunk. MKB’ers met 10-100 
medewerkers kunnen vanaf nu zich inschrijven voor de MKB-deal op 
www.8rhk.nl/mkbdeal. Lees hier meer info. 
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Bedrijfsleven ondersteunt 
woonzorg met groen is gaon  

De overheid heeft voor zorginstellingen ook het licht weer op groen gezet om weer meer 
open te gaan. Bij locatie Waterrijk van Woonzorg in Doetinchem werden op 
vrijdagochtend 19 juni de Groen is gaon stickers overhandigd aan de heer Jan Pellen, 
medewerkers van Sensire en stichting Noabers van Waterrijk. Jan Kaak bood het pakket 
aan, waarmee in het seniorencomplex duidelijke en veilige routes nu beter gemarkeerd 
kunnen worden. Lees hier meer. 
De sticker- pictogrammen zijn nog steeds gratis te bestellen op www.groenisgaon.nl. 
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Even voorstellen: Marieke Frank 

Al vrij lang ben ik politiek actief in de Achterhoek. Zo heb ik al verschillende functies 
vervuld in binnen de Achterhoek en ben ik ook een echter Achterhoeker die vol voor de 
Achterhoek gaat. Mijn passie is te laten zien dat deze regio er toe doet op veel 
verschillende terreinen. Vanuit mijn functie als wethouder van de gemeente Oost Gelre, 
vice –voorzitter van de thematafel Smart Werken en Innovatie en voorzitter van de LAG 
(Lokale Actiegroep ) LEADER komen deze terreinen samen. Op het gebied van 
Vrijetijdseconomie doen we het als Achterhoek ontzettend goed; samenwerking werpt 
zijn vruchten af. We hebben in de Achterhoek een sterke economie met mooie 
innovatieve bedrijven die vaak wereldspeler zijn. Dat willen we graag verder versterken en 
daar wordt binnen de Thematafel hard aan gewerkt. Het zijn verschillende werelden, 
overheid en bedrijfsleven, die in de Thematafel bij elkaar komen. Dat geeft een bijzondere 
dynamiek aan deze tafel, maar door begrip voor elkaars werelden en het delen van 
dezelfde doelstelling komen er mooie projecten tot stand. Mijn jarenlange bestuurlijke 
ervaring komt hierbij goed van pas. Ook hier ervaar ik dat samenwerking zijn vruchten 
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afwerpt. 
  

Fijne zomer!  

Op 24 september zijn we terug met de thematafel Smart Werken en Innovatie. Heeft u 
ideeën die u met ons wil delen? Neem dan contact op met Programmaregisseur René 
Buiting,  +31639839264. 
We wensen u een fijne zomer! Stay save! 
  

Info 

Hebt u een vraag? 
Neem contact op 
met de programmaregisseur 
Thematafel Smart werken en Innovatie 
Rene Buiting,  +31 314 32 12 18 . 
 
Algemeen bezoek- en postadres 
8RHK Ambassadeurs 
Raadhuisstraat 25 
7001 EX Doetinchem 
info@8rhk.nl 
Tel. +31 (0) 314 32 12 10 

Colofon 

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u 
betrokken bent bij de thematafel 
Smart werken & Innovatie  of een 
andere 8RHK Ambassadeur bent. 
Meer lezen? Kijk hier. 
 
Open hier de webversie van de 
nieuwsbrief. 

 
 

Nieuwsbrief thematafel Smart werken & Innovatie 
U kunt zich hier aanmelden.  

Wilt u zich afmelden? Klik hier. 
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