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Inleiding 
Na jaren van economische crisis en bezuinigingen is de economie in een hoogconjunctuur 
beland. De export trekt enorm aan, evenals de bouwnijverheid, het consumentenvertrouwen 
is hoog, er worden vanwege de gunstige monetaire situatie (lage en zelfs negatieve rente) 
veel investeringen gedaan en er is een krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte ontstaat voor 
een belangrijk deel door de grote vraag naar arbeid. Die situatie kan zomaar omslaan gezien 
de internationale ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt.1 Om de economische 
wendbaarheid en de werkzekerheid te versterken, is een aanvalsplan met diverse scenario’s 
voor eventuele conjuncturele schommelingen noodzakelijk. Een plan B om te reageren op 
een economische laagconjunctuur.    
 
Maar wanneer komt er een laagconjunctuur? 
Het is een economische wetmatigheid dat 
een laagconjunctuur op een hoogconjunctuur 
volgt. En hoewel niet altijd met harde feiten 
aantoonbaar is in welke fase de economie zit, 
zijn er verschillende indicatoren die belangrijk 
zijn.2 Sinds 2017 zit Nederland in een 
hoogconjunctuur.3 Oude IJsselstreek groeide 
van 16.920 in 2009 naar 18.580 banen in 
2019. De donkere wolken van een recessie 
pakken zich echter samen.  
 
Duitsland 
Duitsland, de economische motor van Europa 
en belangrijkste handelspartner van Nederland, is in economisch zwaar weer gekomen. De 
auto-industrie, die met haar honderdduizenden banen en vele toeleveranciers traditioneel de 
grote aanjager van de Duitse economie is, heeft te kampen met een grote teruglopende 
vraag, wordt achtervolgt door het dieselschandaal en loopt achter op het gebied van 
innovatie en elektrische auto’s. De Duitse export is sterk afgenomen door allerlei 
handelsspanningen met China (met Amerika), Rusland (de Krimcrisis) en de Brexit.  
 
Daarnaast spelen er ook een aantal structurele zaken die een negatieve economische 
invloed hebben. Ten eerste vergrijst Duitsland in rap tempo. Dat trekt een wissel op de 
arbeidsmarkt en de economie.4 Ten tweede heeft Berlijn sinds de Eurocrisis, vooral in de 
Griekse crisis van 2009, een begrotingsdoctrine gehandhaafd die uitgaat van sparen en het 
niet aanjagen van de economie.5 Dit leidt tot een zorgelijke situatie voor dé handelspartner 
van Nederland. Eind 2019 ontsnapte Duitsland zelfs ternauwernood aan een recessie.6  

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: ‘Nederlandse economie groeit, maar hoe lang nog?’, in NRC, 14-08-2019, 
https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4813361/economische-groei-cbs-nederland-macro-
consumenten-investeringen (geraadpleegd op 06-01-2020) en https://nos.nl/artikel/2302412-oeso-
waarschuwt-voor-lagere-groei-van-wereldeconomie.html (geraadpleegd op 06-01-2020).   
2 Zie bijvoorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-conjunctuur (geraadpleegd op 18-03-2020).  
3 https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/februari/nederland-2018-jaar-hoogconjunctuur/ 
(geraadpleegd op 18-03-2020); https://insights.abnamro.nl/2018/06/nederlandse-economie-in-zicht-
hoogconjunctuur-minder-hoog/ (geraadpleegd op 18-03-2020) en 
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Persberichten2018/dnb376890.jsp 
(geraadpleegd op 18-03-2020).  
4 https://duitslandinstituut.nl/artikel/859/duitsland-vergrijst-in-hoog-tempo (geraadpleegd op 18-03-
2020).  
5 https://www.rtlz.nl/z-zoekt-uit/video/5034706/corona-de-klap-die-duitsland-niet-kan-gebruiken 
(geraadpleegd op 18-03-2020) en https://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/de_griekse_crisis 
(geraadpleegd op 18-03-2020).   
6 https://nos.nl/artikel/2313557-duitse-industrie-blijft-kwakkelen-vrees-voor-groei-werkeloosheid.html 
(geraadpleegd op 18-03-2020).  

Werkgelegenheidsgroei volgens de PWE 

 In Oude IJsselstreek groeide in 2019 de 
werkgelegenheid met 5.1% en in het tijdvak 
2009-2019 met 9.8%. Dit is fors beter dan het 
provinciale en regionale gemiddelde;  

 Varsseveld en Ulft nemen samen meer dan de 
helft van de werkgelegenheid voor hun rekening. 
In Ulft groeide de afgelopen 10 jaar de 
werkgelegenheid met 12% en in Varsseveld met 
maar liefst 30%. In de andere kernen nam de 
werkgelegenheid vaak af;  

 In Varsseveld zijn de groot- en 
detailhandelssector (1.730 banen), de 
maakindustrie (1.220 banen) en de zorgsector 
(1.130 banen) de belangrijkste sectoren die 
hebben bijgedragen aan de groei.   

 

 

https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4813361/economische-groei-cbs-nederland-macro-consumenten-investeringen
https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4813361/economische-groei-cbs-nederland-macro-consumenten-investeringen
https://nos.nl/artikel/2302412-oeso-waarschuwt-voor-lagere-groei-van-wereldeconomie.html
https://nos.nl/artikel/2302412-oeso-waarschuwt-voor-lagere-groei-van-wereldeconomie.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-conjunctuur
https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/februari/nederland-2018-jaar-hoogconjunctuur/
https://insights.abnamro.nl/2018/06/nederlandse-economie-in-zicht-hoogconjunctuur-minder-hoog/
https://insights.abnamro.nl/2018/06/nederlandse-economie-in-zicht-hoogconjunctuur-minder-hoog/
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Persberichten2018/dnb376890.jsp
https://duitslandinstituut.nl/artikel/859/duitsland-vergrijst-in-hoog-tempo
https://www.rtlz.nl/z-zoekt-uit/video/5034706/corona-de-klap-die-duitsland-niet-kan-gebruiken
https://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/de_griekse_crisis
https://nos.nl/artikel/2313557-duitse-industrie-blijft-kwakkelen-vrees-voor-groei-werkeloosheid.html
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Oliecrisis  
Daar kwam in maart 2020 de instorting van de olieprijzen bij met roodgekleurde beurzen als 
gevolg. Ruzie tussen olieproducenten Rusland en Saudi-Arabië, beiden vrijwel afhankelijk 
van de olie-industrie, is de oorzaak van deze keldering. Veel OPEC-landen willen minder 
productie voor en een hogere vraagprijs. Bijna alle olieproducerende landen hebben een 
prijs van 45 tot 50 dollar per vat nodig om winstgevend te zijn, Saudi-Arabië maar 37 dollar. 
Door veel meer te produceren, kan Saudi-Arabië de prijs laag houden en lijdt ze geen 
economische pijn. Rusland, de andere OPEC-landen en Amerika (door schalieolie ‘s werelds 
grootste olieproducent) voelen dit meteen. Het gevolg was de sterkste beursdaling sinds de 
Golfoorlog van 1991.7 De Rotterdamse haven krijgt als gevolg hiervan flinke klappen.8 
 
Coronavirus 
De OPEC-wens om minder olie te produceren kwam doordat de belangrijkste afnemer, 
China, getroffen is door het coronavirus. Het legde China, misschien wel de belangrijkste 
producent van de wereld, stil. Maar ook Italië werd hard geraakt in de regio Lombardije met 
Milaan als hoofdstad. Lombardije is het economische hart van Italië en doordat dat gebied op 
slot is gegaan, krijgt de Italiaanse economie rake klappen. Dat is zorgwekkend, omdat Italië 
er als belangrijk Euroland er al langer economisch slecht voorstaat en daardoor andere 
Eurolanden in het economische dal kan meenemen. Hetzelfde geldt voor de andere twee 
Eurozwaargewichten Frankrijk en Spanje. Ook de Nederlandse economie wordt hard geraakt 
door het coronavirus en de ingrijpende maatregelen.9 Niet alleen de binnenlandse vraag is 
afgenomen, maar ook de buitenlandse vraag. Het gevolg is dat medio maart al ruim 50.000 
Nederlandse bedrijven werktijdverkorting aangevraagd hebben.10  
 
De bekende reflexen 
In Groot-Brittannië gebeurt hetzelfde, zij het met forse kritiek. Luchtvaartmaatschappij Virgin 
Atlantic heeft met 70.000 werknemers bij de Britse overheid om financiële steun gevraagd. 
Die vraag kwam nadat eigenaar Sir Richard Branson er zelf $ 250 miljoen extra in had 
gestopt als financiële steun.11 De forse kritiek van journalisten, experts en inwoners was dat 
multimiljardair Branson in de afgelopen jaren miljarden aan belastinggeld zou hebben 
ontdoken via een financiële constructie op de Bitse Maagdeneilanden. Het zorgbedrijf van 
Branson heeft het Britse gezondheidsstelsel in de richting van nog verdere privatisering 
geduwd. Daarbij zijn de publieke zorg financieel uitgekleed en werd er belasting ontdoken.12  
 
In Nederland spelen soortgelijke reflexen. Bekend voorbeeld is winkelketen Action waar de 
Britse aandeelhouders van 3i wel miljarden aan dividend aan zichzelf uitkeerden, maar in 
tijden van coronacrisis de risico’s bij toeleveranciers en lokale kleine ondernemers leggen 
door hen later te betalen. Dergelijke reflexen zijn ook te zien bij bijvoorbeeld de Hema (Britse 
investeringsbedrijf Lion Capital), Douglas (Amerikaanse investeringsbedrijf Advent) en 
Hunkemöller (Amerikaanse investeringsbedrijf Carlyle dat Hunkemöller met een belastingtruc 
met extra winst kocht van het Franse investeringsbedrijf PAI Partners).13 

                                                           
7 ‘Drastische dalende olieprijzen, Amerika is mogelijk het eerste slachtoffer’, in: Trouw, 09-03-2020, 
‘Beurzen Midden-Oosten hard onderuit door gekelderde olieprijs’, in: De Telegraaf, 08-03-2020 en 
‘Saudi-Arabië pookt het olievuur op in de strijd die het land zelf begon’, in: Trouw, 11-03-2020.   
8 https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/5092391/haven-rotterdam-corona-krimp-handel-containers-
kwartaal (geraadpleegd op 20-04-2020).  
9 Zie bijvoorbeeld: ‘Brengt het coronavirus Nederlandse bedrijven in de problemen?’, in: De 
Volkskrant, 26-02-2020; ‘Het virus dreigt economie in totale crisis te storten zoals in 2008’, in: Het 
Financieele Dagblad, 18-03-2020, ‘Zorgt corona voor een economische recessie?’, in: AD, 10-03-2020 
10 ‘Bijna 50.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan’, in: De Telegraaf, 17-03-2020.  
11 https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/sir-richard-branson-steekt-250-miljoen-
in-virgin-group (geraadpleegd op 11-04-2020).  
12 Zie bijvoorbeeld: ‘Zo ver reikt de macht van Richard Branson, een flamboyante multimiljardair met 
een behendige belastingaanpak’, in: De Volkskrant, 06-08-2018.  
13 Zie bijvoorbeeld: ‘Action annuleert orders en gaat later betalen’, in: NRC, 18-03-2020.  

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/5092391/haven-rotterdam-corona-krimp-handel-containers-kwartaal
https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/5092391/haven-rotterdam-corona-krimp-handel-containers-kwartaal
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/sir-richard-branson-steekt-250-miljoen-in-virgin-group
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/sir-richard-branson-steekt-250-miljoen-in-virgin-group
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Noodzaak voor een strategische visie 
Veel maatregelen die nu genomen worden, zijn gericht op het in standhouden van de 
werkgelegenheid en het draaiende laten houden van de economie. De vraag is of, met 
bovenstaande voorbeelden in het achterhoofd, dat ook toekomstbestendig is. Willen we de 
gevolgen van deze crisis en bijgaande risico’s van de grote bedrijven naar de kleinere en van 
de ene naar de andere generatie doorschuiven?14 Deze vraag wordt heel manifest nu 
Nederland en Europa van een relatieve hoogconjunctuur opeens via de coronacrisis in een 
laagconjunctuur kunnen komen.15 En een laagconjunctuur gaat zware gevolgen hebben voor 
de economie en werkgelegenheid in Oude IJsselstreek. Dat ligt in belangrijke mate aan de 
economische structuur die Oude IJsselstreek extra kwetsbaar maakt voor ontwikkelingen; 
het UWV schat in dat de metaal- en technologisch industrie met een grote krimp en de 
bouwsector en groothandel met een krimp te maken krijgen.16 Met de uittreding uit Laborijn in 
combinatie met de financiële positie (uitgaven in het sociale domein, teruggelopen 
Rijksbijdragen en vrijwel uitverkochte industrieterreinen) vergt dit een strategische visie. 

 
Uiteraard vraagt dit ook van de directe partners van de gemeente een andere rol. Het idee 
dat in goede tijden revenuen alleen voor een select gezelschap zijn en dat risico’s 
afgewenteld worden op de kwetsbare groepen en de overheid de problemen moet oplossen, 
is dan verleden tijd. Het vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij economische 
groei een middel is om uiteindelijk als geheel ecosysteem een betere toekomst op te 
bouwen. Vlak voor de coronacrisis was dat al duidelijk toen mensen uit de zorg, het 
onderwijs en politie gingen demonstreren op het Haagse Malieveld.17 Dat geldt ook voor de 
verduurzaming van de wereld, de econome voorop, en een andere kijk op de arbeidsmarkt.   
 
Kortom, het doel is om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen. Met een robuuste en 
duurzame economie die voor iedereen structurele werkgelegenheid schept, uitgaat van 
lokaal / regionaal aanbesteden, sociaal ondernemen centraal stelt en innovatie bevordert. Dit 
alles in een cultuur die past bij het Rijnlandmodel.  
 
Een crisis biedt daar kansen toe, omdat de vaste structuren opeens niet meer gelden en 
nieuwe oplossingen zich aandienen die structurele veranderingen voor de toekomst mogelijk 
maken. Zoals Rahm Emanuel, de adviseur van voormalig president Barack Obama, al 
tijdens de financiële crisis van 2008 zei: “Never allow a crisis to go to waste. Start planning 
for the future”.18 Dezelfde boodschap en dan met name richting de vergroening en 
verduurzaming van de maatschappij wordt in Nederland door meer dan 170 wetenschappers 
geuit, nu de coronacrisis verstrekkende economische gevolgen heeft.19 Filosofisch gezien 
past een hernieuwd economisch contract bij een sociaal contract. Een dergelijke 
omwenteling kan de overheid natuurlijk nooit alleen maken, maar juist het Rijnlandmodel dat 
past bij de Achterhoekse cultuur kan de basis zijn voor een nieuwere rolbenadering door 
zowel de gemeente als haar directe partners.  
 
Vanuit dit standpunt is er niet alleen een economische, ruimtelijke en sociale component op 
meerdere sectoren te projecteren op de toekomstvisie, omdat er naar de lange termijn wordt 
gekeken. Het zegt ook iets over de cultuur. Die van het Rijnlandmodel. Dat is in de kern het 
belangrijkste dat in de toekomstvisie past.  

                                                           
14 ‘De rekening van de coronacrisis schuift door naar de zwakste schouders’, in: De Volkskrant, 10-04-
2020.  
15 Zie bijvoorbeeld: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/nederland-economie-in-
recessie-door-coronavirus/ (geraadpleegd op 02-04-2020).  
16 Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in de Achterhoek (Amsterdam 2020) 2. 
17 ‘Prinses Irene: nu betalen we de prijs voor de ongebreidelde groei’, in: De Volkskrant, 07-04-2020.  
18 ‘Rahm Emanuel reprises ‘never let a good crisis go to waste’ catchphrase amid coronavirus 
pandemic’, in: Washington Examiner, 24-03-2020.  
19 ‘Manifest van 170 wetenschappers: het is een blunder als we niet groener uit de coronacrisis 
komen’, in: Trouw, 11-04-2020.  

https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/nederland-economie-in-recessie-door-coronavirus/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/nederland-economie-in-recessie-door-coronavirus/
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Hoofdstuk 1. Strategische visie 
Het is van belang om een strategische visie te hebben om vandaaruit actie te ondernemen of 
te faciliteren. Het gaat om een ideologische kijk op de rol van de overheid in de economie. 
De conjunctuurcyclus kent met een bijna wetmatigheid een laag- en hoogconjunctuur die 
elkaar afwisselen. Er zijn wel verschillen in de duur, de hoogte- en dieptepunten, maar de 
cyclus wordt voor een belangrijk deel door de markt bepaald.  
 
De overheid kan daarin echter wel een eigenstandige keuze maken. Ze kan met de 
economische cyclus “meebegroten” of juist anticyclisch begroten. De Britse econoom John 
Maynard Keynes was de grondlegger van deze theorie die vanaf de Tweede Wereldoorlog 
tot in de jaren ’70 door veel westerse landen gevolgd werd. Dat betekende extra investeren 
als het economisch goed gaat en bezuinigen als het economisch slecht gaat. Keynes stelde 
juist voor dat de overheid tijdens een crisis investeert en tijdens hoogconjunctuur juist 
minder. Op die manier kan de economie draaiende gehouden worden zonder grote pieken 
en diepe dalen: als de marktbestedingen afnemen, kan de overheid juist extra gaan 
investeren. Het uiteindelijke doel is om productie en werkgelegenheid op peil te houden.  
 
Vanaf de jaren ’70 doen veel westerse landen dat niet meer, maar volgen ze de rol van de 
markt die Amerikaanse econoom Milton Friedman voorstond. Landen, inclusief Nederland, 
hanteren de afgelopen decennia een procyclische begroting.20 Anticyclisch werd er tijdens de 
economische crisis van 2008-2016 niet begroot. Langzaam komt men daar wel van terug. 
Dat komt door de uitwassen van de globalisering, de ontwikkelingen en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, de economische ongelijkheid, de financiële en economische crises, de 
verschuiving van de wereldmacht en de duidelijke zichtbaarheid van de rauwheid van het 
neoliberalisme.21 Er gaan wereldwijd bijvoorbeeld al stemmen op belastingparadijzen, 
Nederland voorop, aan te pakken. Want hoe voorkom je dat overheden nu alles in het werk 
moeten stellen om de crisis te lijf te gaan om de rekening daarna via bezuinigingen bij 
algemene voorzieningen als de gezondheidszorg neer te leggen? Dat vraagt om een veel 
sterkere rol van de overheid ten opzichte van de (neoliberale) markt.22 De Franse econoom 
Thomas Piketty wint daarom ook aan invloed.23 
 
Economische structuur 
Dit lijkt allemaal ver weg, maar heeft wel degelijk invloed op de (sociaal-)economische 
structuur in Oude IJsselstreek. Er zijn een aantal sectoren die in de toekomst te maken 
krijgen met laagconjunctuur. Voor een deel ligt dat aan de economische structuur (“de aard 
van de bedrijfsactiviteiten”), voor een deel aan de conjunctuur (“de bestedingen en het 
veranderend consumentengedrag”). In Oude IJsselstreek zijn de sectoren industrie en bouw 
qua werkgelegenheid oververtegenwoordigd, maar juist ook heel conjunctuurgevoelig.  
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Achterhoek een vrij traditionele arbeidsmarkt kent 
waarbij de man in de industrie of bouw werkt en de vrouw in de zorg. De zorg is ook een 
grote werkgever. Daar waar veel banen in de industrie en bouw fulltime zijn, worden die in de 
zorg vaak door parttimers ingevuld.24 Deze sectoren zijn in tijden van crisis communicerende 
vaten. Als de werkgelegenheid in de industrie en bouw afneemt, zien zorgorganisaties dat de 
parttimers, vaak de partner van iemand uit de industrie of bouw, meer uren willen maken. In 
die zin is het een soort natuurlijke reactie op conjuncturele schommelingen.    

                                                           
20 W. Suyker, Begroting op orde? Meer automatische stabilisatie gewenst (Den Haag 2016) 3. 
21 Zie bijvoorbeeld: ‘De geest van Keynes is terug’, in: Trouw, 20-10-2008.  
22 Zie bijvoorbeeld: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/kijken-
naar-de-rijken.html (geraadpleegd op 13-04-2020) en https://www.vn.nl/reset-economie-christian-
felber/ (geraadpleegd op 13-04-2020).  
23 Zie bijvoorbeeld: ‘De mens raakt vermalen tussen twee elites’, in: NRC, 20-02-2020.  
24 Zie bijvoorbeeld: ‘Onderzoek CBS: Vrouwen werken meer, maar zijn nog altijd kampioen deeltijd’, 
in: Trouw, 06-03-2020.  

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/kijken-naar-de-rijken.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/kijken-naar-de-rijken.html
https://www.vn.nl/reset-economie-christian-felber/
https://www.vn.nl/reset-economie-christian-felber/
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Drie principes 
Voor Oude IJsselstreek wordt er op basis van drie principes gekeken naar anticyclisch beleid 
om conjuncturele schommelingen op te vangen en werkgelegenheid te behouden. Deze drie 
principes geven de bedoeling weer:  
I Benutten van eigen grondposities  
II Duurzaamheid en circulariteit  
III Innovatie  
 
I. Benutten van de eigen grondposities  
Deze insteek kan samenhangen met de inzet op de sector bouw. Enerzijds om dan 
bouwprojecten voor de lokale en regionale bouwbedrijven te realiseren, anderzijds om de 
woningen voor de juiste doelgroep te bouwen. Dit past niet alleen binnen de regionale 
woonkaders, maar is aanvullend op de provinciale inzet op woningbouw. Bovendien wil de 
provincie de woningbouw graag versnellen.25  
 
Daarnaast zou er gekeken kunnen worden om gronden in te zetten voor vergroening en 
recreatie. Dat werk zou uitbesteed kunnen worden aan (groen)bedrijven die vanuit een 
maatschappelijk oogpunt werken. De positieve elementen van de New Deal van de 
Amerikaanse president Rooseveld zouden als inspiratie kunnen dienen. Een voorbeeld is het 
Nijmeegse Goffertpark dat als werkverschaffingsproject in de jaren ’30 gerealiseerd werd.26 
Werk gaat dan samen met vergroening.  
 

                                                           
25 https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provincie-versnelt-de-bouw-van-45-000-woningen-in-
Gelderland (geraadpleegd op 13-04-2020).  
26 https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/39_Goffertpark (geraadpleegd op 19-03-
2020).  

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provincie-versnelt-de-bouw-van-45-000-woningen-in-Gelderland
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provincie-versnelt-de-bouw-van-45-000-woningen-in-Gelderland
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/39_Goffertpark
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II. Duurzaamheid en circulariteit  
De andere strategische insteek betreft duurzaamheid en circulariteit. Veel Achterhoekse 
bedrijven, de industrie voorop, zijn afhankelijk van wereldwijde schommelingen. Dit geldt 
vanwege de sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie zeker voor Oude IJsselstreek. 
De metaalindustrie is bijvoorbeeld zeer afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen en de 
wereldwijde marktschommelingen. Veel onderdelen op deze markt en de aanvoer van deze 
grondstoffen worden beïnvloed door ontwikkelingen vanuit landen als Rusland en China. 
Door de inzet op duurzaamheid en circulariteit kan de afhankelijkheid beperkt worden en 
daarmee kunnen de schommelingen van de wereldwijde markt enigszins afgezwakt worden.  
 
Daarnaast biedt duurzaamheid ook kansen. Niet alleen worden bedrijven nu al door de markt 
en maatschappelijke opvattingen gedwongen te verduurzamen, de cross-over tussen 
industrie en duurzaamheid is een logische. Veel industriële (productie) processen verbruiken 
veel energie. Inzet van hernieuwbare energie kan dan niet alleen de kosten en 
energieconsumptie verlagen, maar ook nieuwe productieprocessen en werkgelegenheid 
creëren.27 Dat blijkt ook uit de nieuwste rapporten waarin niet alleen de werkgelegenheid 
binnen de energiesector verschuift (van bijvoorbeeld gas en olie naar wind- en zonne-
energie), maar ook kansen biedt voor onderhoud en installatie.28 Nieuwe 
duurzaamheidsinitiatieven als het gebruik van waterstof kunnen dit versterken. Dit is een 
belangrijk onderdeel van maakindustrie en dus ook relevant voor Oude IJsselstreek.  
 
Voor een omslag naar een duurzaamheid en circulariteit zijn kennis en een open cultuur 
nodig. De toegang tot onderwijs en kennis is essentieel. De overheid kan hierin faciliteren. 
Denk aan het Saxion, de HAN, Wageningen en innovatiehubs. Doel is een lerende economie 
waarin bedrijven continu zoeken naar toepasbare kennis en kunde en managers en 
werknemers een leven lang ontwikkelen. 
 
III. Innovatie  
De maakindustrie bevindt zich wereldwijd in een enorm dynamische wereld en moet alle 
zijlen bijzetten om aangehaakt te blijven. Ze staat aan de vooravond van de overgang naar 
smart industry (ook wel industry 4.0 genoemd) waarbij vergaande digitalisering, 
technologische innovatie, servitization en het aan elkaar koppelen van producten, machines 
en mensen centraal staan.29 Tot slot zijn ICT-ontwikkelingen als big data en cybersecurity 
steeds belangrijker, terwijl Europa daarachter op loopt.30 Het personeel, zeker met de 
vergrijzing, moet deze ontwikkelingen bij kunnen benen. Daar moet een belangrijk deel van 
de inzet van bedrijven en het onderwijs op gericht zijn. Lukt dat niet, dan verliest de 
Achterhoek uiteindelijk werkgelegenheid en holt het welvaartsniveau achteruit.  
 
Een voorbeeld hiervan is de Deense stad Odense. Deze havenstad klom na het wegzinken 
van de scheepsbouwindustrie op tot een economische sterke regio. De overheid nam het 
initiatief en zet daar nu samen met het bedrijfsleven en onderwijs in op technologische 
innovatie die wortels heeft in de historische scheepswerven en scheepsbouw. Odense heeft 
de focus gelegd op robotica en aan de hand daarvan het hele ecosysteem ingericht. Aan de 
kant van het onderwijs is dat de hele kolom van basisschool tot hoger onderwijs. Aan de 
economische kant is dat van startup locatie tot bedrijventerreinen en bijbehorende 
infrastructuur met fietspaden en OV.31 En dat alles in een groene omgeving waar het goed 
wonen en leven is.  

                                                           
27 En route! In 2030 een duurzame en concurrerende industrie (Utrecht 2013) 11-13.  
28 Zie bijvoorbeeld: Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen (Petten 2019) en 
De impact van de energietransitie op de Nederlandse werkgelegenheid, 2008-2017 (Den Haag 2018).  
29 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/semiconductor-equipment/smart-
industry/ (geraadpleegd op 05-08-2019).  
30 https://www.europa-nu.nl/id/vicyffri83lm/eu_2020_strategie (geraadpleegd op 10-07-2019).  
31 Zie bijvoorbeeld: ‘Europe’s most liveable city? The secret of Odense’s post-industrial revolution’, in: 
The Guardian, 21-01-2016.  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/semiconductor-equipment/smart-industry/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/semiconductor-equipment/smart-industry/
https://www.europa-nu.nl/id/vicyffri83lm/eu_2020_strategie
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De overheid heeft, zoals gebruikelijk is geworden in Scandinavische landen na de 
economische malaise van de jaren ’80, het voortouw genomen door een lange termijnvisie 
op te stellen en van daaruit actief te acteren. Daarbij werd ze nauw gesteund door het 
onderwijs en bedrijfsleven.32 Samenwerking staat daarbij centraal: 83% van alle bedrijven in 
Odense werkt met elkaar samen en 85% van alle bedrijven in Odense werkt met het 
onderwijs samen.33 Op deze wijze is Odense de Europese hotspot voor robotica geworden. 
Voor de Achterhoek biedt dit met de focus op smart industry kansen, denk aan 3D printen.  

 
Tijdspad 
Het in één keer implementeren van deze denkrichting is niet logisch en ook niet haalbaar. 
Door de coronacrisis en de daaraan gekoppelde economische dip, is het Rijk het leidende 
overheidsniveau. Zij geeft immers met de intelligente lock down aan wanneer iets wel of niet 
mag en zet de meeste maatregelen in. De gemeente is hier aanvullend aan. Het gaat in het 
tijdspad daarom om de inzet vlak na de coronacrisis (de korte termijn), de middellange 
termijn en de lange termijn. Dat tijdspad is globaal te beschreven: 

 Focus 2020 en 2021 (korte en middellange termijn): van uitkering  en economische 
stilstand naar werk en bedrijvigheid.  

 Focus vanaf 2021 (middellange en lange termijn): uitvoering van plan B en 
structuurversterking van het ecosysteem. 

 Focus vanaf 2021 (lange termijn): weeffouten in het ecosysteem blootleggen en inzetten 
op een koerswijziging door het nemen van structuurmaatregelen. 

 
Helder is wel, dat de brede welvaart voor veel mensen steeds belangrijker wordt. De 
coronacrisis maakt duidelijk dat mensen niet alleen ruimte om zich heen en een vertrouwde 
omgeving willen, maar dat (digitaal) thuis werken in de praktijk goed loopt. Dat maakt 
woongenot waarschijnlijk belangrijker dan de nabijheid van werk. Dat biedt kansen voor de 
Achterhoek, zie ook onderstaande CBS cijfers over de eerste weken van 2020.   

                                                           
32 Zie bijvoorbeeld: https://investinodense.dk/robotics/ (geraadpleegd op 13-04-2020); 
https://www.adenda-export.com/nl/robotics-innovatie-groepsreis/ (geraadpleegd op 13-04-2020) en 
https://www.engineersonline.nl/bedrijfsnieuws/bedrijven/id31548-odense-investor-summit-wil-
europese-roboticasector-aanjagen.html (geraadpleegd op 13-04-2020).  
33 Insight Report 2020. Global robotics footprint made in Odense (Odense 2020) 22.  
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https://www.engineersonline.nl/bedrijfsnieuws/bedrijven/id31548-odense-investor-summit-wil-europese-roboticasector-aanjagen.html
https://www.engineersonline.nl/bedrijfsnieuws/bedrijven/id31548-odense-investor-summit-wil-europese-roboticasector-aanjagen.html
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Hoofdstuk 2. Industrie 
De economie in Oude IJsselstreek is gefocust op de industrie en als gevolg van de historie 
en structuur enorm conjunctuurgevoelig. Kijk naar de industrie: het 
werkgelegenheidsaandeel van de maakindustrie is met 9,8% op nationaal niveau, 11,1% op 
provinciaal niveau, 17,6% in de Achterhoek en maar liefst 21% in de gemeente Oude 
IJsselstreek erg hoog. Rekenen we een aantal grote bedrijven mee die weliswaar niet 
volgens de SBI-codering meetellen met de maakindustrie maar daar wel sterk aan gelieerd 
mee zijn, dan komt het werkgelegenheidsaandeel van de maakindustrie op 27,4% van de 
totale werkgelegenheid.34  
 
De industriële bedrijven maken en ontwikkelen weliswaar lokaal, maar exporteren in meer of 
mindere mate wereldwijd. De industriële markt en daarmee de werkgelegenheid zijn daarom 
erg conjunctuurgevoelig en afhankelijk van wereldwijde schommelingen.35 Handelsbarrières 
en -conflicten, importheffingen, de race om grondstoffen, de Brexit en razendsnelle opkomst 
van China lijken ver weg, maar hebben sterk invloed op bedrijven in Oude IJsselstreek.  
 
Alhoewel industriële bedrijven veel samenwerken, zijn zij zeer specialistisch en wereldwijd in 
nichemarkten actief. Dat betekent dat een economische omslag in een bepaalde sector niet 
per definitie grote invloed heeft op een specifiek bedrijf. Maar omdat ze op wereldwijde 
export georiënteerd is, wordt ze extra geraakt door de coronacrisis.36  
 
De industrie werkt met veel uitzendkrachten: in 2018 was 12,7% van alle banen in de 
Gelderse industrie een uitzendbaan. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 10% en 
veel meer het Gelderse gemiddelde van 4,9%. Dat is deels terug te voeren op de 
wereldwijde industriële dynamiek en de daaraan gekoppelde fluctuerende vraag naar arbeid, 
maar het betekent dat een grote groep werknemers een onzeker perspectief op werk heeft. 
De kans op baanverlies in crisistijd is groot; perspectief op de lange termijn ontbreekt. 
Bovendien zouden zij juist bij moeten blijven qua scholing, omdat de razendsnelle 
technologische ontwikkeling een leven lang ontwikkelen van mensen vraagt. Dat kan grote 
gevolgen op hun financiën en sociale omgeving hebben. Het bedrijfsleven is hier aan zet.    
 
Strategische blik op de industrie  
Vanuit dit perspectief moet er strategischer gekeken worden de industrie. Allereerst moet er 
meer ingezet worden op innovatie, digitalisering en technologische ontwikkelingen. Daar 
hoort een sterke inzet op duurzaamheid en sociale innovatie bij.37 Lukt het de maakindustrie 
niet om de slag naar smart industry te maken, dan vervalt de economische dynamiek en 
verliezen zij hun voorsprong op de wereldwijde concurrentie. Dit leidt tot grote negatieve 
gevolgen voor de hele regio. Dat betekent dat het Achterhoekse bedrijfsleven vol moet 
inzetten op innovatie, circulariteit en cross-overs naar bijvoorbeeld de zorg. Inzet op 
innovatie, circulariteit en cross-overs gelden niet alleen voor de grotere bedrijven, maar juist 
ook voor de MKB’ers en familiebedrijven. Hiervoor zijn al een aantal initiatieven, bijvoorbeeld 
de projecten van het Civon en de startup locatie, maar er zou ook aansluiting gezocht 
kunnen worden bij het investeringsfonds dat de Rijksoverheid wil gaan opzetten.38 Of als 
gemeente samen met de industriële kringen een innovatiefonds opzetten.   

                                                           
34 Marktdynamiek bedrijventerreinen Oude IJsselstreek (Nijmegen 2018) 20. 
35 https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2019/07/05/Guy-Wagner-BLI-Algemene-
zwakte-van-de-maakindustrie-blijft-de-wereldwijde-economische-groei-afremmen (geraadpleegd op 
10-07-2019). 
36 ‘Regionale economie krijgt harde klappen door corona: duizenden zzp’ers al in geldnood’, in: De 
Gelderlander, 27-03-2020.  
37 https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/naar-een-toekomstbestendige-
maakindustrie/ (geraadpleegd op 27-03-2020).  
38 https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10397330/kabinet-lanceert-ingrijpende-investeringen-in-
economie (geraadpleegd op 06-01-2020).  

https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2019/07/05/Guy-Wagner-BLI-Algemene-zwakte-van-de-maakindustrie-blijft-de-wereldwijde-economische-groei-afremmen
https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2019/07/05/Guy-Wagner-BLI-Algemene-zwakte-van-de-maakindustrie-blijft-de-wereldwijde-economische-groei-afremmen
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/naar-een-toekomstbestendige-maakindustrie/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/naar-een-toekomstbestendige-maakindustrie/
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10397330/kabinet-lanceert-ingrijpende-investeringen-in-economie
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10397330/kabinet-lanceert-ingrijpende-investeringen-in-economie
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Een negatief voorbeeld is de Duitse auto-industrie die te maken heeft met zeer slechte 
verkoopcijfers door wereldwijde ontwikkelingen en alle zeilen moet bijzetten om de slag naar 
elektrische auto’s te maken. De auto-industrie heeft hier niet tijdig op ingespeeld, moet op 
stel en sprong een omslag maken en met als gevolg dat de meest defensieve schattingen 
uitgaan van het verlies van 124.000 Duitse banen in een paar jaar. Regio’s als Baden-
Württemberg zijn afhankelijk van de (toelevering aan de) auto-industrie voor de 
werkgelegenheid. Zij hebben het sluiten van de mijnen in het Ruhrgebied met de ingrijpende 
economische neergang als angstbeeld voor ogen.39 In Nederland zou zuid-Limburg als 
negatief scenario geschetst kunnen worden.40   
 
Open en lerende cultuur  
Dit betekent dat de industriële bedrijven hun voorsprong op de concurrentie moeten 
behouden om niet de gemaskeerde verliezers van de toekomst te worden en laat ook zien 
dat de economie in een regio ook gedifferentieerd moet worden om niet afhankelijk te zijn 
van één sector die ook nog eens op prijs concurreert.41 Dan volgt er een ratrace to the 
bottom. Dit is al eerder benoemd in de Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2017-
2023 en in het kader van economische ecosystemen. En daarom zijn cross-overs en de inzet 
op eindproducten kansrijk. Cross-overs naar bijvoorbeeld de zorg, de agrofood of toerisme 
en eindproducten maken in plaats van afhankelijke toeleverancier in een lange en globale 
productieketen blijven.  
 
Dit alles vraagt om een open en lerende cultuur bij de industrie. 
In die cultuur zijn innovatie en duurzaamheid belangrijke pijlers. 
Zij zijn gericht op de lange termijn en gaan uit van kans 
gedreven samenwerking. Dat past bij familiebedrijven, net zoals 
het open innovatiesysteem en het Rijnlandmodel. Het personeel, 
het echte kapitaal van bedrijven, moet actief meegenomen 
worden door middel van sociale innovatie en scholing. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort hier duidelijk 
bij. De vraag die dan om de hoek komt kijken, is hoe om te gaan 
met de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hier moet een 
antwoord op komen met als uiteindelijk doel om het sociaaleconomische aspect van de 
maatschappij op een hoger niveau te tillen. De industrie is aan zet.  
 

 
 
 
 

                                                           
39 ‘De Duitse auto-industrie heeft haast met de elektromotor’, in: NRC, 01-01-2020.  
40 https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/januari/de-randstad-is-een-economisch-
achterhaald-begrip/ (geraadpleegd op 20-04-2020).  
41 De kracht van oost-Nederland. Een economisch-geografische analyse (2017) 34 en 74-75.  
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Hoofdstuk 3. Bouwsector 
Tijdens de economische crisis van 2008-2016 werden de sectoren financiële dienstverlening 
en de bouwsector het hardst geraakt. In de financiële sector verdwenen 60.000 banen, in de 
bouwsector ruim 230.000.42 De financiële sector is in de Achterhoek nauwelijks van belang 
qua werkgelegenheid. Dat is voor de bouwsector wel anders. In Oude IJsselstreek is het 
werkgelegenheidsaandeel van de bouw 8%, Achterhoekbreed 6%. Landelijk is het ongeveer 
5%.43 Klappen in de bouwsector komen in Oude IJsselstreek dus harder aan dan elders. 
Vanwege het coronavirus wordt een verlies van 40.000 banen in de bouw verwacht; het is 
dan de derde crisis in de bouw in amper twaalf jaar tijd.44 Bovendien kent Oude IJsselstreek 
een positief binnenlands vestigingssaldo qua demografische ontwikkeling en er zijn 
cumulatief gezien meer huishoudens bijgekomen dan woningen. De coronacrisis versnelt 
dit.45  
 
Zet Oude IJsselstreek in op het ontwikkelen van eigen grondposities om de bouw aan te 
jagen, dan druppelt dat in het hele ecosysteem door. Denk aan:  

 Bouwbedrijven. Voorbeelden zijn Reusen uit Breedenbroek, Van Dulmen uit Etten en Ten 
Brinke en Klanderman uit Varsseveld.  

 Directe toeleveranciers. Voorbeelden zijn Svedex in Varsseveld, Westerveld & Nederlof 
in Breedenbroek, de firma Hendriksen in Ulft en allerlei timmerfabrieken (tifa’s).  

 Indirecte toeleveranciers. Voorbeelden zijn Wanders in Netterden, 
allerlei interieurbouwers, bouwmarkten en woonwinkels als Maron in 
Terborg, Peters in Ulft en Bluemer in Gendringen.  

 
Wel moet er dan gekeken worden naar duurzaamheid, innovatie en een 
sociaaleconomische insteek. De bouwsector is immers over het algemeen 
vrij conservatief en heeft de laatste jaren ingezet op een neoliberalisering.46 
Aangezien het grote werkgevers zijn en elke kern wel een kozijnen- of 
timmerfabriek kent, is dit kansrijk. De sector moet dan wel sociaal 
maatschappelijke worden met aandacht voor innovatie, duurzaamheid en 
personeelsbeleid. Hierdoor worden andere beleidsopgaven als de 
economische beleidsvisie, de woonvisie en de toekomstvisie gerealiseerd.   

 

 
 
                                                           
42 https://nos.nl/artikel/2250245-wat-heeft-financiele-crisis-ons-gekost-en-gebracht.html (geraadpleegd 
op 17-02-2020).  
43 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-
werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur (geraadpleegd op 17-02-2020).  
44 T. van Hoek, Notitie Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis (Amsterdam 2020).   
45 Woonmonitor light 2020. Verslagjaar 2019 (Doetinchem 2020).  
46 Rapport Innovatie in de bouw. Opgaven en kansen (Amsterdam 2017) 31.  
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Hoofdstuk 4. Kansrijke sector zorg 
Een aantal ontwikkelingen maakt de sector zorg kansrijk voor Oude IJsselstreek. Ten eerste 
is het met 18% van de werkgelegenheid nu al de tweede sector qua werkgelegenheid 
betreft, maar ze kent wel grote uitdagingen. Met name door de verwachte grotere instroom 
van (oudere en complexere) zorgvragers en de afname van de instroom van werknemers. 
De link met het Rijnlandmodel is heel sterk. De belangrijkste zorgorganisaties hebben niet 
alleen het beste voor met hun cliënten, maar ook met hun eigen personeel. Het is 
bijvoorbeeld al bijna niet meer bijzonder dat Azora al jaren op rij uitgeroepen wordt tot beste 
werkgever van heel Gelderland. En Sensire voert niet voor niets de slogan “leven zoals u dat 
wilt” terwijl ze tot de innovatiefste zorgorganisaties van Nederland behoort. Kortom, 
ambassadeurs te over.   
 
Het aantal mensen in Oude IJsselstreek dat in de zorg werkt, zal de komende jaren 
toenemen. Deze toename is autonoom en wordt niet geraakt door wereldwijde conjuncturele 
schommelingen. De zorg wordt al een steeds grotere werkgever; dat is iets dat op landelijk 
en provinciaal niveau te zien is.47 Maar ook op gemeentelijk niveau, waar in de nabije 
toekomst bovendien de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem op de 
grens met Oude IJsselstreek bij zal komen. Dat is niet alleen qua zorg en werkgelegenheid 
een vooruitgang, maar biedt ook mogelijkheden qua wonen. 
 
Zorg + industrie = zorgtechnologie  
Bovendien zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor een urgentie om dat met technologie 
tegen te gaan. De innovatiekracht zien we nu al terug. Zo is Sensire bezig met digitale zorg 
om zowel de cliënt als de werknemer te ontlasten. Juist daarom kwam koningin Maxima bij 
NAAST kijken, de digitale tak van Sensire die de cliënten thuis van zorg voorziet.48 Een 
ander aansprekend voorbeeld is de slimme armband die door Santiz ontwikkeld werd. Met 
die armband kan digitaal op afstand de hartslag en ademhaling gemeten worden.49  
 
Zeer kansrijk is de cross-over met de industrie. Die sector biedt niet alleen veel 
werkgelegenheid, juist ook voor de partners van de mensen die in de zorg werken, maar is 
ook nauw gelieerd aan de industrie. Zo kent Oude IJsselstreek een aantal bijzondere 
industriële bedrijven die nauwe banden hebben met de zorg. Denk aan Van Raam en O4 
Wheelchairs. Dat kan versterkt worden. Bovendien heeft de zorg door de grotere instroom 
van (oudere) hulpbehoevenden en dalende instroom van nieuwe medewerkers juist innovatie 
nodig. De coronacrisis versterkt deze vraag alleen maar. Daarom staan de medewerkers van 
zorgorganisaties in Oude IJsselstreek open voor innovatie en zijn Sensire en Azora op 
meerdere vlakken ook koploper in hun sector.  
 
De cross-over met de maakindustrie kan een boost krijgen door de koppeling met het Civon. 
Op het DRU-Industriepark is hert Civon bezig met het inrichten van een kabinet voor 
zorgtechnologie. Dit komt voort uit de regiodeal, waarbij het Civon een fors bedrag gekregen 
heeft om digitalisering en technologie vanuit de industrie naar andere stuwende 
economische sectoren in de Achterhoek te brengen. Daar brengen studenten dus al 
innovatie, zorg en technologie al bij elkaar. Dit kan uitgebouwd worden door bijvoorbeeld een 
innovatiehub voor zorgtechnologie te starten. Daarmee worden ook bruggen geslagen met 
hogescholen en universiteiten waardoor jong en hoogopgeleid talent aan de regio gebonden 
kan worden.  
     

                                                           
47 Zie bijvoorbeeld: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderlander. Uitkomsten 
werkgelegenheidsonderzoek 2019 (Arnhem 2020) 4.  
48 https://www.sensire.nl/over-sensire/nieuws/koningin-maxima-bezoekt-sensire-en-naast/ 
(geraadpleegd op 22-05-2020).  
49 ‘Overlevingskans coronapatiënt groter met slimme armband, is de hoop’, in: De Gelderlander, 08-
04-2020.  

https://www.sensire.nl/over-sensire/nieuws/koningin-maxima-bezoekt-sensire-en-naast/
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Hoofdstuk 5. Kansrijke sector toerisme 
De gemeente Oude IJsselstreek kan minder afhankelijk worden van conjuncturele 
schommelingen, door naast de industrie en bouwsector actief te kijken naar andere sectoren. 
Het gaat dan niet alleen om sectoren waarbij de industrie en bouwsector raakvlakken mee 
hebben zoals de zorg en ICT. Dit wordt ook al in de economische beleidsvisie genoemd.  
 
Daarnaast is de inzet op een aantal sectoren van belang omdat daar veel potentie zit en 
omdat zij voor een belangrijk deel het aangezicht van de gemeente bepalen. Het gaat dan 
om vrijetijdseconomie en toerisme en toekomstbestendige landbouw. De gemeente heeft 
namelijk een groot en groen buitengebied dat ook in de toekomst van toegevoegde waarde 
is op woon- en leefgeluk. Het wonen en werken kan met (snel)fietspaden langs groene lanen 
verbonden worden. Door hier op in te zetten worden ook doelen uit de toekomstvisie of 
omgevingsvisie gehaald.  
  
Vrijetijdseconomie en toerisme 
Daarin staat bijvoorbeeld dat de sector vrijetijdseconomie en toerisme niet alleen 
groeipotentie heeft, maar juist ook werkgelegenheid biedt die van toegevoegde waarde is 
aan de bestaande werkgelegenheid. Er zijn een aantal voordelen: 

 Werkgelegenheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt  

 Niet conjunctuurgevoelig  

 Er zit nog potentie genoeg in Oude IJsselstreek  

 Geeft een impuls aan het (buiten)gebied 

 Past in het beleid van Oude IJsselstreek 

 Toeristen kunnen positief bijdrage aan de lokale economie en de beeldvorming van het 
gebied 

 
De gemeente heeft samen met de gemeenteraad de ambities voor de vrijetijdseconomie en 
het toerisme op een aantal specifieke onderdelen vastgelegd. Daarmee wil men deze sector 
een boost geven zodat het een veel sterke economische sector wordt. De onderdelen zijn:  

 Stimuleren van verblijfsaccomodaties, vooral een hotel op het DRU-Industriepark 

 Een museum op het DRU-Industriepark 

 Recreatievaart over de rivier de Oude IJssel 
 
Visie Oude IJsselzone 
In het verlengde van de recreatievaart geldt dat het DRU-Industriepark een stapsteen is voor 
ontwikkelingen langs de hele rivier de Oude IJssel. Water en groen is dan te combineren met 
toerisme. Er zijn namelijk veel meer stapstenen waar door extra te investeren meer 
economische verdienmodellen in combinatie met landschap- en natuurversterking met ruimte 
voor de rivier en waterdetentie in droge periodes gerealiseerd kunnen worden. Van oost naar 
west zijn potentievolle stapstenen: 

 De verbinding met stapstenen in 
Duitsland, denk aan Kubaai in 
Bocholt en de Wasserburg in Anholt  

 Landfort in Megchelen  

 Engbergen in Gendringen en Ulft 

 Landgoed Wisch 

 Terborg (en Etten) 

 De verbinding met stapstenen in 
Doetinchem en Doesburg 

 
 
 
 
 

Huis Landfort 
In Megchelen wordt er voor miljoenen, onder 
andere vanuit het Rijk, geïnvesteerd in de 
restauratie van Huis Landfort. In 2022 moet het 
openen en een regionale toeristische trekpleister 
worden voor zowel Nederlanders als Duitsers. Het 
past daardoor als belangrijke bouwsteen bij zowel 
de Visie Oude IJsselzone als de Beleidsvisie 
Recreatie & Toerisme.  
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Hoofdstuk 6. Kansrijke sector plattelandsontwikkeling 
Oude IJsselstreek heeft een groot en groen buitengebied waar in de komende periode 
kansen en opgaven voorkomen die hand in hand gaan. De studie van de Universiteit van 
Wageningen over Nederland in 2120 bevestigt dat.50 Allereerst wordt het buitengebied 
steeds multifunctioneler: plattelandsontwikkeling biedt kansen om te wonen en te recreëren 
in groene en rustige gebieden. Die plekken zijn betaalbaarder dan de grote steden en de 
digitale bereikbaarheid is op orde. Bovendien biedt het platteland naast toerisme, 
landschapsversterking en duurzaamheid ook ruimte voor allerlei vormen van wonen, sport, 
cultuur en entertainment, zorg en zorgboerderijen. Daarnaast is de koppeling met de 
industrie ook logisch: bedrijven als Finis, Brimapack en Kramp hebben nauwe banden met 
innovatieve ondernemers binnen de agrofood sector. De Marke kan qua koppeling met het 
onderwijs als innovatievoorbeeld dienen. Tot slot bieden digitalisering en IoT kansen.  

 
Toekomstbestendige landbouw 
Binnen plattelandsontwikkeling neemt de landbouw een belangrijke rol in. Als is het maar 
vanwege het feit dat de meeste gronden in het buitengebied gebruikt worden door de 
landbouwsector. En die sector is aan verandering onderhevig. Aan de ene kant door 
veranderend overheidsbeleid en aan de andere kant door veranderend consumentengedrag 
en verwachtingen vanuit de samenleving.  
 
Allereerst het consumentengedrag. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat consumenten de 
afgelopen jaren steeds meer zijn gaan kijken naar duurzame producten. Lokaal 
geproduceerd en gezond voedsel is aan een opmars bezig. Vraagstukken over 
dierenveiligheid, duurzaamheid en ecologie, alsmede een toenemende belangstelling voor 
ambacht en innovatie spelen hier een rol. De coronacrisis versnelt dit proces.51 Dit is een 
kans, want als plattelandsgemeente met een aantal aansprekende voorbeelden kun je 
koploper worden en daarmee een hele keten in beweging krijgen. Deze ontwikkeling geeft 
bovendien een richting aan het grond- én vastgoedgebruik in de regio, omdat er dan 
uitgegaan wordt van extensivering en schaalverkleining. En dat trekt weer nieuwe 
bedrijvigheid en doelgroepen aan die gaan voor ambacht, transparantie en beleving. 
Daardoor kan het ook een antwoord zijn op de VAB-problematiek. We laten daarom al een 
analyse maken en kunnen op basis hiervan actie ondernemen.  

                                                           
50 ‘Waardeer de voordelen van de stad én het platteland’, in: Trouw, 13-04-2020.  
51 Zie bijvoorbeeld: ‘Boerderijwinkels in het Groene Hart doen goede zaken: “Mensen zoeken lokaal 
voedsel. Dat is veilig en vertrouwd”’, in: AD, 13-04-2020 en ‘Terug naar de boer, ook na corona’, in: 
NRC, 30-03-2020.  

VE & T

Nieuwe verdienmodellen

Werkgelegenheid

Impuls gebied

Uitvoering beleid & visies

Gemeente

Inzet kansrijke sectoren

Robuuste economie

Beleidsdoelen

Toekomstvisie

Landbouw

Urgentie

Duurzaam & kringloop

Cross-overs techniek & ICT

Link met VE & T
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Kringlooplandbouw 
Aan de overheidskant wordt er ook druk uitgeoefend op de landbouwsector om over te 
schakelen naar kringlooplandbouw. Minister Schouten heeft daarvoor het startsein 
gegeven.52 Het gaat onder andere om klimaatdoelstellingen en gezondheid, maar ook om het 
verdienmodel van de sector. De landbouw is mede daardoor aan grote veranderingen 
onderhevig. Dat werd duidelijk met de stikstofproblematiek die zorgt voor meer stoppende 
boeren.53 Aangezien in Oude IJsselstreek de landbouwsector 81% van alle gronden bezit 
(11.209 van de 13.796 hectare), geeft zij een belangrijke invulling aan het gebied. De 
werkgelegenheid in de sector mag dan met ongeveer 4% minder groot zijn dan die van de 
industrie, maar ze bepaalt wel in sterke mate het aangezicht en de leefbaarheid van de 
gemeente. Daarnaast is er ook veel indirecte bedrijvigheid. Denk aan grondverzet- en 
mechanisatiebedrijven, landwinkels, maneges en dierenverzorging, tuincentra en 
toeleveranciers. Als dit onder druk komt te staan, komen het verdienvermogen, aanzicht en 
leefbaarheid ook onder druk te staan. Uiteindelijk wordt het dan een veiligheidsvraagstuk. 
 
De ontwikkeling naar kringlooplandbouw, die sluitend is en 
aandacht heeft voor biodiversiteit en technologische innovatie 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen, biedt perspectief. Zo 
ontstaat er een vitaal platteland waarbij er een link is met 
toerisme, plattelandsbeleving, zorgarrangementen, duurzame 
energie, wonen en andere toekomstgerichte verdienmodellen. 
Daarmee worden er extra inkomsten gegenereerd, ontstaat er een duurzaam verdienmodel 
voor de landbouwsector en komt er meer aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel met 
sluitende kringlopen.54 Dat kan op haar beurt weer een aanzet geven tot nieuwe initiatieven. 
Voorbeelden zijn Kunstmestvrije Achterhoek (door het ministerie uitgeroepen tot pilotproject 
voor heel Nederland) en het project Toekomstbestendige Erven.   

                                                           
52 Zie bijvoorbeeld: ‘Minister Schouten reserveert een zesde van haar budget voor 
kringlooplandbouw’, in: Trouw, 17-06-2019.  
53 Zie bijvoorbeeld: ‘Kringlooplandbouwplan: wat is het precies en wat zijn de gevolgen ervan voor de 
boeren?’, in: Trouw, 05-10-2019.  
54 Zie bijvoorbeeld: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-
voor-de-Nederlandse-landbouw.htm (geraadpleegd op 27-03-2020).  

Masselink 
Bij Masselink in 
Gendringen zijn cross-
overs goed te zien: een 
wijngoed en zon-op-erf in 
plaats van varkensstallen. 

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-voor-de-Nederlandse-landbouw.htm
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-voor-de-Nederlandse-landbouw.htm
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Aanbevelingen 
Om dit aanvalsplan toe te passen, wordt er iets van de gemeente en de omgeving gevraagd. 
Dat kan zowel op de korte als lange termijn zijn. Allereerst gaat het om aanbevelingen om 
het totale economische ecosysteem in de gemeen te versterken. Daarbinnen is een rol 
weggelegd voor de gemeente. Dat zijn de aanbevelingen 1 tot en met 7. Ze vragen een 
andere insteek dan voorheen en sluiten aan bij de Toekomstvisie / Omgevingsvisie.  
 
Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen die gelden voor het versterken van de economie 
om conjuncturele schommelingen (beter) tegen te gaan. Die zijn met name sectoraal gericht. 
De maakindustrie is de sector waar de focus op ligt, maar juist de samenhang met de andere 
sectoren en de brede welvaart in Oude IJsselstreek maakt het geheel sterk. Sterk binnen en 
voor de Achterhoek. Dat zijn de aanbevelingen 8 tot en met 12. 
 
1. Breng fasering aan 

Bij het doorvoeren van de maatregelen om met name de economische schade van de 
coronacrisis te beteugelen, wordt er gewerkt met een fasering en bijbehorende 
maatregelen. De fasering bestaat uit acuut, overbrugging en herstel. Hiervoor is een 
afwegingskader opgesteld dat nauw samenhangt met de provinciale aanpak. Een 
soortgelijke fasering is ook van toepassing op het tegengaan van conjuncturele 
schommelingen, omdat er dan niet alleen maatwerk geleverd kan worden, maar ook 
beeld ontstaat bij de toekomstbestendigheid. Kortom: investeer in de ontwikkelingen 
waar toekomst in zit en die aansluiten bij de versterking van de brede welvaart zoals 
aanbeveling 8 aangeeft.  
 

2. Stel een adviesraad voor het college in 
In aanvulling op aanbeveling 5 en als opvolging van het advies van Maarten van Gils 
vanuit het rapport economisch ecosysteem, wordt voorgesteld om een adviesraad voor 
het college op te stellen. Deze adviesraad fungeert als denktank en is samengesteld uit 
experts en afgevaardigden van verschillende economische sectoren of branches. Ze 
geeft één a twee keer per jaar cross-sectoraal advies over het versterken van het 
ecosysteem en uiteindelijk het toepassen van elementen uit het Rijnlandmodel met 
daarbij het benoemen van de juiste verantwoordelijke. De werktitel is G7.   
 
Na de adviesraad volgt een getrapte benadering waarin de ideeën van de adviesraad in 
georganiseerd overleg met ondernemers verder uitgewerkt worden. Dat zijn bijvoorbeeld 
de industriële kringen. Dat vraagt ook van hen om maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Tot slot zou er door middel van de directe contacten met de individuele 
ondernemers voor specifieke onderwerpen en de schijf van vijf.  

 
3. Zet als overheid in op anticyclisch beleid: begin met eigen gronden 

Dit vraagt om een andere begrotingsdiscipline en uiteindelijk ook een andere ideologie 
dan in de afgelopen jaren als geldend werd gezien. Dat vraagt meteen ook om een 
omslag in de eigen organisatie en de (contacten met de) gemeenteraad, regionale 
samenwerking en andere overheidsinstellingen. De Voorjaarsnota 2021 gaat daar verder 
op in en zet juist in op een versterking van de brede welvaart.  
 
Begin met de eigen gemeentelijke gronden te ontwikkelingen voor woningbouw zodat 
meerdere doelen worden gehaald. Allereerst kunnen woningen voor de juiste 
doelgroepen gebouwd worden die niet door marktpartijen gebouwd worden. Daarnaast 
wordt op korte termijn de lokale bouwsector gesteund. Zie aanbeveling 9.  
 
Een deel van de gronden kan ingezet worden voor groen, wandel- en fietspaden en 
duurzaamheid. Uitwerking van de Groene Lijn Gendringen – Varsseveld is bijvoorbeeld 
een mogelijkheid. Combinaties kunnen gezocht worden met het gemeentelijk Idinkbos en 
de wensen van Staatsbosbeheer. Vergroening in en om de kernen hoort hier ook bij. 
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4. Eventuele financiële winsten revolverend inzetten 
De eventuele financiële winsten uit bijvoorbeeld de woningbouwprojecten worden 
revolverend ingezet om andere projecten in de gemeente op te zetten. Denk aan grond- 
en vastgoedaankopen of investeringen in bijvoorbeeld groene projecten. Het gaat dan 
om projecten die een stimulans voor de economie en werkgelegenheid met zich 
meebrengen. Het geheel begint uiteraard met een financiële verkenning, misschien zelfs 
wel met een uitspraak over de schuldenquote van de gemeente of het instellen van een 
fonds om dergelijke investeringen te doen.  
 

5. Zoek een actieve samenwerking met strategische partners  
Veel projecten kunnen wel door de overheid gestart worden, maar de uitvoering vindt 
altijd met partners plaats. Een publiek-private samenwerking zoals die in het verleden wel 
eens gevoerd is bij woningbouwprojecten kan een richting zijn. Dat vraagt van deze 
partners ook een sociaal-maatschappelijke rol door bijvoorbeeld mensen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen.  
 
Daarnaast vraagt dit ook om een strategische samenwerking met partners als 
bijvoorbeeld Wonion en de provincie Gelderland. Zij zijn van belang bij de transformatie 
opgaven en bouw van duurzame en levensloopbestendige woningen die van belang zijn 
om de juiste doelgroepen aan te trekken. Door met hen strategisch samen te werken, 
kunnen ook hun ambities behaald worden. Wonion richt zich immers op circulariteit en 
een passend woningaanbod voor specifieke doelgroepen, terwijl de provincie zich richt 
op inbreiding en transformatie voor uitbreiding, duurzaamheid en de woningbouw wil 
versnellen.55  Onder de strategische partners vallen ook onderwijsinstellingen als Saxion, 
de HAN, TU Delft en andere onderwijsinstellingen, omdat het personeelsvraagstuk en 
technologische ontwikkelingen belangrijk blijven voor de toekomst.  
 

6. Besteedt zoveel mogelijk lokaal aan 
Het anticyclische beleid heeft geen succes als lokaal de vruchten niet geplukt worden. 
Het is immers bedoeling om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. 
Gebruikmaken van partners elders uit Nederland of zelfs uit het buitenland is dan 
absoluut onwenselijk. Dat geldt ook voor de werknemers van dergelijke bedrijven. In het 
meest optimale geval zou er in een ketenbenadering misschien zelfs wel naar regionale 
toeleveranciers gekeken moeten worden.  
 

7. Betrokken organisaties en partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord 
In aanvulling op aanbeveling 5 en 6 vraagt dit beleid van het hele ecosysteem in onze 
gemeente een proactieve sociaaleconomische inslag. Handelen vanuit elementen uit het 
Rijnlandmodel en ondernemen sociaal maatschappelijk verantwoord. Er is dan 
nadrukkelijk een lokale of regionale binding en er wordt omgekeken naar de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Dit kan als multiplier dienen van het gemeentelijke beleid. In de 
Voorjaarsnota 2021 wordt als uitwerking hiervan nadrukkelijk verwezen naar de brede 
welvaart. Ook is duurzaamheid van groot belang.  
 

8. Focus op toekomstbestendige maakindustrie 
Oude IJsselstreek is een hotspot voor maakindustrie, vanuit het verleden alsook het 
heden. Bij een toekomstbestendige maakindustrie horen duurzaamheid, (technologische) 
innovatie door digitalisering en robotisering en een personeelsbeleid dat inzet op een 
lerende bedrijfscultuur en een open houding voor jong en oud, hoog- en laagopgeleid 
(human capital). Naast technologie, duurzaamheid en onderwijs horen daar ook 
toekomstbestendige bedrijfsterreinen bij. De gemeente faciliteert, de industrie is aan zet.  
 

                                                           
55 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441481/Dertig-miljoen-voor-woningbouw-45-000-
woningen-in-vijf-jaar (geraadpleegd op 20-04-2020).  

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441481/Dertig-miljoen-voor-woningbouw-45-000-woningen-in-vijf-jaar
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441481/Dertig-miljoen-voor-woningbouw-45-000-woningen-in-vijf-jaar
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9. Bouw  
Op de korte termijn kan de gemeente actie ondernemen door zelf actief in te zetten op 
woningbouw (vooral op eigen gronden) om zo de economie draaiende te houden, de 
werkgelegenheid te beschermen en de juiste woning voor de juiste doelgroep te bouwen. Op 
de lange termijn is de sector zelf aan zet door in te zetten op een andere verdeling van 
financiële middelen en risico’s in het kader van personeelsbeleid, pensioenen en 
flexcontracten. Daarnaast moet er in gezet worden op duurzaamheid en technologische 
innovatie. Hier is vooral een rol voor de sector zelf weggelegd.  
 
10. Zorg 
De zorg is een belangrijke werkgever en biedt kansen om niet alleen belangrijker te worden, 
maar ook om innovatie aan te jagen. Het vraagt allereerst om afstemming tussen de 
verschillende zorgorganisaties bij human capitalvraagstukken en later ook met ondernemers 
uit bijvoorbeeld de maakindustrie. Voor de middellange en lange termijn moet er immers 
ingezet worden op innovatie en digitalisering. Koppeling tussen deze sectoren kan dan een 
stimulans zijn.  
 
Daarnaast moet de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt veel beter om in de 
toekomst goede zorg te leveren. Dat vraagt niet alleen om samenwerking tussen 
verschillende zorgorganisaties en zorgsystemen, maar ook om een goed en modulair 
onderwijsaanbod, gekwalificeerd personeel en innovatie.  
 
11. Toerisme  
Op middellange en lange termijn kan de gemeente onder andere naar een hotel- en 
museumfunctie op het DRU-Industriepark kijken. Dit is namelijk een aanbod dat er nog niet is 
en het is regionaal gezien aanvullend. Bovendien geeft de Beleidsvisie Recreatie & Toerisme 
ontwikkelperspectieven. Pak die verder op, maar dat vraagt van de ondernemers ook 
ondernemerschap, samenwerking en het bieden van banen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Tot slot is een combinatie met de Visie Oude IJsselzone zeer kansrijk: het 
biedt kansen voor toerisme, ondernemers, wonen en natuurontwikkeling.  
 
12. Plattelandsontwikkeling  
Voorop staat dat een positieve grondhouding belangrijk is, samen met het vermogen om 
vraagstukken en oplossingen aan elkaar te knopen. Bij plattelandsontwikkeling komen 
namelijk meerdere disciplines samen. Op de korte termijn is het opvolgen van de 
aanbevelingen uit het onderzoek naar (potentiële) ontwikkelingen op het gebied van 
toekomstbestendige landbouw belangrijk. Daar hoort ook het steunen van de ontwikkelingen 
bij die passen bij de kringlooplandbouw. Denk aan initiatieven als Kunstmestvrije Achterhoek 
en Toekomstbestendige Erven.  
 
Op de middellange termijn is het verstandig om een team op te richten om de innovatie in de 
agrosector in de gemeente te versnellen. Het gaat dan om een team dat cross-overs verkent 
tussen koplopers in de kringlooplandbouw, de industrie die aan de landbouw gerelateerd is, 
onderwijsinstellingen en de gemeente.  
 
Voor borging op de lange termijn is het verstandig om met een gemeentelijke visie op 
landbouw te komen zodat ontwikkelingen in de sector en binnen de gemeente ingekaderd en 
versterkt kunnen worden.  


