
 

Oost Nederland levert een substantiële bijdrage aan de BV Nederland 

Zwak punt van de economie in Oost-Nederland is de relatief geringe clusterkracht 

Door krachtige lokale netwerken kunnen regio’s sterk staan in de mondiale concurrentiestrijd; “Glocalisering” 

De kwaliteit van het woon- en leefklimaat is een belangrijke concurrentiefactor 

ER is maar beperkt sprake van gezamenlijke strategische ambities 

Nieuw is de identiteitsvorming in termen van branding van de regio 

De Achterhoeker is bescheiden… KLOPT DAT BEELD WEL? 

Status ‘Krimpregio’, is dat verstandig?  

gaat het om tijdelijke of structurele krimp? 

Het aantal starters in de Achterhoek blijft achter bij de rest van Oost-Nederland 

De innovatie maakindustrie en achterhoekse mentaliteit geven een goede basis voor transformatie van traditionele maakindustrie naar 

Maakindustrie 4.0. 

De Achterhoek is niet altijd groot genoeg om massa te maken en te investeren. 

Nichespelers in de wereldtop met een specifieke kwaliteit; verborgen kampioenen 

HET SOCIAAL KAPITAAL IN DE ACHTERHOEK IS HOOG; SAMEN AAN DE SLAG 

 

 
 

 
UITNODIGING  

ACHTERHOEKS ONDERNEMERSEVENT  
met Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, 
maandag 23 januari a.s., 16.30 – 20.00 uur, Haarlo 

 
 
“De Kracht van Oost-Nederland” en de Achterhoek in het bijzonder; úw mening telt!  
 
Spreken bovenstaande ‘quotes’ uit het zojuist verschenen onderzoek “De Kracht van  
Oost-Nederland” u aan? Inspireren ze u of irriteren ze juist? Waar staan we als Achterhoek 
volgens u? Herkent u de bovenstaande bevindingen? Of denkt u er heel anders over?  
Pak nu de kans om uw stem te laten horen en noteer maandag 23 januari a.s. in uw agenda!  
 
Het liberale netwerk VVD Achterhoek (http://achterhoek.vvd.nl/) heeft als een van haar 
doelstellingen om ook vanuit de politiek daadkrachtig en slagvaardig te handelen om de 
Achterhoek toekomstbestendig te maken. Daartoe zoeken wij graag aansluiting met 
ondernemers en daarom organiseren wij dit event.  
Het is ons gelukt om ruimte te claimen in de agenda van Henk Kamp, onze Minister van 
Economische Zaken. Op maandag 23 januari a.s. bieden wij u de gelegenheid om het 
gesprek aan te gaan met de Minister, elkaar en lokale en provinciale politici.  
In een dynamische setting kan van gedachten worden gewisseld over de economie, de staat 
van het bedrijfsleven, de samenwerking, de concurrentiekracht en de uitdagingen en kansen 
voor de Achterhoek. Wat is aan de ondernemers en wat is aan de politiek? 
 
Voor deze bijeenkomst hebben wij het rapport “De kracht van Oost-Nederland” als 
uitgangspunt genomen. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel zijn de feiten, 
cijfers en verhalen achter de kracht van Oost-Nederland blootgelegd waardoor ook de status 
van de Achterhoek in een helder perspectief wordt geplaatst. 

http://achterhoek.vvd.nl/


(https://www.gelderland.nl/krachtvanoost.html).  
Zes gerenommeerde wetenschappers van vier universiteiten hebben hun kennis en nieuwste 
inzichten gebundeld. Op 6 december jl. nam Minister Kamp het onderzoeksrapport officieel 
in ontvangst en de kersverse uitkomsten dagen hopelijk ook u uit om onze mooie regio nog 
beter op de kaart te zetten zowel nationaal als internationaal.  
 
 
In de Achterhoek zijn al veel samenwerkingsverbanden en initiatieven maar de slagkracht 
ontbreekt nog te vaak. VVD Achterhoek is onderscheidend omdat wij een integrale aanpak 
voorstaan, gemeente-overschrijdend willen denken en werken en uitstekende contacten 
hebben met politici en bestuurders op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. 
Met deze bijeenkomst hopen wij ondernemers, betrokken Achterhoekers en politici te 
inspireren om aan de hand van de onderzoeksresultaten gefocust met elkaar aan de slag te 
gaan. Want een bloeiende economie is goed voor de gehele regio, haar ondernemers én 
inwoners.  
 
Programma maandag 23 januari a.s. 
16.30 – 17.00 uur: Inloop met een broodje 
17.00 – 17.15 uur: Welkomstwoord door Theo Hek, voorzitter VVD Achterhoek 
17.15 – 18.45 uur: Toelichting op het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”.  
Gesprek met Minister Kamp en alle aanwezigen over de onderzoeksresultaten, in een 
dynamische setting, onder leiding van dagvoorzitter en oud-journalist Joost Hoebink 
(http://joosthoebink.nl). Conclusies en bespreken vervolg.  
18.45 – 20.00 uur: Netwerken 
20.00 uur: Einde bijeenkomst. 
 
Locatie 
HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP  Haarlo. Telefoon: 0545 – 261 232. Er is voldoende 
parkeergelegenheid. http://www.hcrprinsen.nl/contact/contactformulier.html 
 
Kosten 
€ 15,- per persoon, te voldoen bij binnenkomst. 
 
Opgave 
Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 12 januari a.s. op het mailadres 
secretaris@achterhoek.vvd.nl. Er is een gelimiteerd aantal plaatsen dus wees er snel bij. 
Mocht u specifieke onderwerpen in wil brengen, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. 
 
Wij verheugen ons erop u en andere geïnteresseerden uit uw omgeving die graag 
meepraten over de toekomst van onze mooie regio en de economie in het bijzonder,  
te mogen ontmoeten op 23 januari a.s.   
 
 
Met Achterhoekse groet, 
Bestuur Liberaal Netwerk VVD Achterhoek 
 

 
 
Theo Hek, Birkitta Kortes, Rens Spijkers, Jan Alfing, Corine Sluiter, Martijn van Os. 
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