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De visie Achterhoek 2030 in het kort

De Achterhoek is een uniek gebied met een grote potentie voor ontwikkeling. Sterke waarden zijn de prachtige woon- en 

werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen. De potentie zien we in de 

versterking en verbreding van de Achterhoek als open innovatiesysteem, de ruimte voor experimenteren en in het verhogen van de 

kwaliteit van de leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied en de bereikbaarheid. Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit!

Kompas 

De visie geeft aan waarop we onze 

energie de komende jaren richten om 

de Achterhoek het economisch sterke, 

innovatieve, sociale, prachtige en 

eigenwijze gebied te laten blijven dat het 

is. Daarmee vormt de visie ons kompas 

om te kunnen inspelen op ontwikkelingen 

buiten en binnen de Achterhoek. 

Uitdagingen en kansen

De Achterhoek is een economisch 

krachtige en innovatieve grensregio met 

veel gespecialiseerde maakbedrijven. De 

grootste uitdaging voor de Achterhoek 

is het aantrekken van voldoende 

arbeidskrachten; de komende jaren zijn 

er zo’n 27.000 extra werkenden nodig. Dit 

komt door groei van bedrijven, reshoring 

en de afnemende beroepsbevolking (-12% 

tot 2030). 

Onze tweede grote uitdaging is het in 

balans brengen van de woningmarkt, 

zowel qua aantallen als kwalitatief. We 

willen passende woningen voor elke 

leeftijden en moeten daarbij een flinke 

verduurzamingsslag maken. 

Tot slot doet het bestaande wegen- en 

spoornetwerk de afstand tussen randstad 

en Achterhoek verder lijken dan deze 

daadwerkelijk is.

De Achterhoek kent een aantal ijzersterke 

randvoorwaarden, stuk voor stuk kansen:

• We zijn goed verbonden met 

buurregio’s (ook Duitse) en in staat in te 

spelen op mondiale trends;

• We hebben het concept ‘open 

innovatie’ tot grote hoogte 

doorgevoerd (als reactie op het gebrek 

aan kennisinstellingen in onze directe 

omgeving). Behalve in de maakindustrie 

is open innovatie ook prima toe te 

passen in sectoren als agro, zorg, bouw 

en bij wonen en mobiliteit;

• De speciekiek regionale cultuur zorgt 

voor ‘trouw’ aan en inzet voor de regio 

van zowel inwoners als bedrijven;

• Onze bedrijven en organisaties munten 

uit in onderlinge verbondenheid en 

vertrouwen, een absolute ‘must’ voor 

open innovatie.

Tel daarbij de groene en ruime 

leefomgeving, dan is duidelijk dat 

de Achterhoek een ‘werelddorp met 

vleugels’ is. Een kwaliteit om te koesteren 

en uit te buiten!

Aanpak: inclusief en integraal 

Onze aanpak is van top tot teen 

een aanpak van de ondernemers, 

maatschappelijke organisaties 

en overheden gezamenlijk. Onze 

samenwerking is innovatief en 

vooruitstrevend. Ondernemers en 

maatschappelijke organisaties doen en 

besluiten mee in de volledige agenda. De 

Achterhoek Raad is vooraan in het proces 

in positie. De Achterhoek Board werkt 

samen met onze Thematafels aan een 

productieve, gekwalificeerde, bereikbare, 

schone, leefbare & gezonde regio. 

Hoogste prioriteiten

Onze ambitie is hoog en de visie breed 

en samenhangend. Vanuit deze integrale 

agenda richt de Achterhoek Board zich als 

eerste op drie doelen:

• De Achterhoek beter bereikbaar 

maken door het verbeteren van 

de N18, de aansluiting A18 op de 

A12 en de ruggengraat van ons OV 

(spoor). 

• Smart Industry volop stimuleren 

en promoten en inzetten op open 

innovatie. 

• De ontwikkeling van onze dorpen 

en steden, door in te zetten op 

kwaliteit en een passende woning 

voor iedereen.

Zie voor al onze ambities 

en onze aanpak de volledige visie 

Of vraag de visie op bij 

Wilma Stortelder: 

w.stortelder@regio-achterhoek.nl

https://achterhoek2030.nl/%20smart-living-smart-economy/


ACHTERHOEK: TRIPLE SMARTAMBITIE
Ruimte voor innovatie, Groeien in kwaliteit.
In 2030 heeft de Achterhoek een nog sterker bloeiende en 
innovatieve economie en een uitstekend werk-, leer-, woon- en 
leefklimaat.

OPGAVE!
 
- 11% bevolkingsdaling tot 2040; ontgroening en vergrijzing (in 2035 is 32% van de inwoners 

ouder dan 65 jaar).
- Digitalisering en robotisering leiden tot reshoring en groei in vraag naar medewerkers
- Afnemende beroepsbevolking (-12% tot 2030) en minder VO-leerlingen (-30% tot 2025).
-  Huidige woningvoorraad voldoet niet aan de (toekomstige) behoefte.
- Verduurzamingsopgave tot 2030: 115.000 woningen. 
- De verwachting is dat 40% van de agrariërs in 2030 is gestopt; dit geeft 1,6 miljoen m2 

vrijkomende bebouwing.

Een sterke economie, uitgaande van eigen kracht

Gekwalificeerde regio 

In 2030 zijn vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt meer in evenwicht.

Productieve regio 

3% groei van de arbeidsproduc-
tiviteit in de maakindustrie en de 
agrosector.

Bereikbare regio 

In  2030 is er energieneutraal, 
betaalbaar en betrouwbaar 
vervoer voor iedereen die zich 
vanuit, naar en door de Achterhoek 
wil verplaatsen.

Onderwijs & Arbeidsmarkt  

1  Talenten op de arbeidsmarkt 
zijn benut v.w.b. vervangings- en 
uitbreidingsvraag (aantrekken van 
ruim 27.000 mensen) met de focus 
op de sectoren techniek en zorg.

2 Er functioneert een inclusieve 
arbeidsmarkt, waarbij er oog is voor 
de gehele beroepsbevolking.

3 De grensoverschrijdende 
samenwerking is toegenomen 
en belemmeringen van de grens 
rondom deze samenwerking zijn 
weggenomen.

Smart werken & Innovatie   

1  Op het gebied van de maakindustrie 
en de agro-sector is de Achterhoek 
hét open innovatiesysteem van 
Nederland.

2  De Achterhoek beschikt over de 
inventieve vakman/vakvrouw van 
de toekomst (slim werken/sociale 
innovatie).

3  De Achterhoek ontwikkelt en 
implementeert de productie van 
de toekomst (slim innoveren/ 
economische innovatie).

4  De Achterhoek is dé stage- en 
afstudeerregio van Nederland.

Mobiliteit & Bereikbaarheid 

1 Duurzaam: In de Achterhoek is het 
vervoer in 2030 energieneutraal 
en energieneutraal reizen wordt 
gefaciliteerd.

2 Betrouwbaar en Robuust: De 
hoofd-, regionale en lokale 
infrastructuur is kwantitatief en 
kwalitatief op orde en zonder 
belemmeringen voor reizigers en 
vervoerders tussen Duitsland en 
Nederland.

3 Slim: Er zijn slimme vervoersvoor-
zieningen die gebruik maken van 
telefoon en internet.

Circulaire economie & 
Energietransitie

1  De Achterhoek is energieneutraal.
2  De Achterhoek is koploper gebleven in 

de kringlooplandbouw.
3  Bedrijvenparken zijn efficiënt werkende 

ecosystemen en zijn zelfvoorzienend.
4  In de Achterhoek wordt circulair 

omgegaan met vastgoed en 
infrastructuur.

Wonen & Vastgoed   

1  De woningvoorraad beweegt mee met de 
demografische ontwikkelingen en draagt 
tegelijkertijd bij aan het behouden en 
aantrekken van arbeidskrachten.

2  De bestaande woningvoorraad 
is in 2030 duurzamer en meer 
levensloopbestendig.

3  Leegstaand vastgoed is getransformeerd 
naar een andere functie (indien passend 
woningen) of gesloopt.

4  Er zijn nieuwe en bijzondere manieren 
van wonen die aansluiten bij de vraag en 
het bestaande aanbod.

5  De leefbaarheid blijft op peil door een 
integrale aanpak met aspecten als 
cultuur, voorzieningen en sociale cohesie.

Gezondste regio  

1 De Achterhoek is de gezondste regio 
van Nederland door preventie en 
zorginnovatie.

2 Achterhoekers zijn zelf (langer) 
verantwoordelijk voor hun gezondheid.

3 Er is een stimulerend, bereikbaar en 
betaalbaar netwerk van gezondheids- en 
ondersteuningsdiensten beschikbaar 
voor de Achterhoeker.

1   Arbeidsparticipatie naar 73% (nu 
66%)

2  Meten instroom uit het onderwijs 
(mbo+) en uit de pendel

3  Monitoring banenafspraak v.w.b. 
inclusieve arbeidsmarkt

 1 3% groei van de arbeidsproductivi-
teit in de maakindustrie en agro-
sector, gemeten als toegevoegde 
waarde per medewerker per tijd (en 
2% voor alle andere sectoren). 

2  35 kennisdeel- en businessclusters 
in 2025

3  40 start-ups en 20 scale-ups in 2025
4  250 bedrijven hebben slim werken 

en innovatie doorgevoerd
5  40% van de deelnemende studenten 

aan SmartHub/Innovatiehubs komt 
van buiten de Achterhoek met 10% 
internationale achtergrond 

1  Mate waarin het vervoer in de 
Achterhoek energieneutraal is

2  Aantal laadpalen en groei naar een 
dekkend net

3  Afname van het aantal 
voertuigverliesuren 

4  Reistijd op de ruggengraat van het 
OV in de Achterhoek

5  Tijd waarin Regionaal verzorgende 
voorzieningen met de beschikbare 
OV-modaliteiten bereikbaar zijn 
(doel: binnen 20 minuten)

Een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat

Schone regio 

In 2030 wekt de Achterhoek haar eigen 
energie op, is afval een grondstof 
geworden en is er meer biodiversiteit 
door minder emissies.

Leefbare regio 

De score voor leefbaarheid in de 
Achterhoek blijft minimaal op het 
gemiddelde van 7,8.

Gezonde regio 

Er heeft in 2030 een verschuiving 
plaatsgevonden naar slimmere zorg en 
het voorkomen van ziekten.
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Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit

1  Hoeveelheid energie die verbruikt wordt 
in de Achterhoek, die nog niet in de 
regio met hernieuwbare bronnen wordt 
opgewekt (bron is beschikbaar).

2  Aantal agrarische ondernemingen dat 
hun activiteiten koppelt aan verantwoord 
omgaan met bodem-water-lucht en 
natuurkwaliteit is opgelopen tot 80% (nu 
10%).

3  Aantal bedrijvenparken (ondernemingen) 
dat individueel en/of samen in de directe 
omgeving en met hun ketenpartners 
verantwoord omgaat met grondstoffen,  
en afval tot een minimum beperken.

4  Aantal gebouwen en infrastructurele 
projecten dat circulair ontwikkeld,  
gebruikt en hergebruikt wordt.

Er is nog nadere uitwerking nodig maar de 
indicatoren kunnen betrekking hebben op:
 - Passende woningvoorraad
 - Kwaliteit van de woningvoorraad 
 - Woningmarkt
 - Leegstand
 - Duurzaamheid

Meten ervaren gezondheid via model 
positieve gezondheid. Vergelijking met 
Nederland en andere regio’s.
1  Gezonde leefstijl
 • 95% van de jeugd heeft in 2025 een 

gezonde leefstijl
 • 72% van de Achterhoekers beweegt in 

2025 voldoende (2016: 66,7%).
2  Zelfredzaamheid en sociale omgeving
 94% van de Achterhoekers voelt zich in 

2025 verbonden met anderen.
3  Chronisch zieken die gebruik maken van 

zorg op afstand gebruiken 30% minder 
medische zorg en ervaren meer regie 
over hun eigen gezondheid.


