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   EEN JAAR 
         VAN 
   VERBINDING
OP AFSTAND

”Het is dé app 
die onze leden 
365 dagen per 
jaar met elkaar 

verbindt.”

Live vanuit de studio gingen we in 3,2,1.. viral! Spannend 
was het wel, vooral voor onze voorzitter Jan Garretsen die 
het eerste woord had en vanaf het begin een ontspannen 
setting creëerde. In het gesprek met Jan-Bart Wilschut als 
dagvoorzitter ging hij open in over hoe raar het jaar 2020 
voor hem is geweest. 
Naast de jaarvergadering, werd er een interactief program-
ma gepresenteerd met onderwerpen als de IG&D-app, het 
3D-printerproject en de Open Bedrijvendag. Wethouder 
Maureen Sluiter van gemeente Doetinchem schoof ook 
aan. Met haar spraken we over Doetinchem als Toplocatie 
Oost en ambitieuze toekomstplannen waar IG&D ook een 
rol in speelt.
Geheel in IG&D stijl ontving ieder lid, in aanloop naar de 

virtuele ledenvergadering, een bijzonder pakketje met een 
heerlijke versnapering om de vergadering gezamenlijk af te 
sluiten met een toast.

ZP Doetinchem is het platform 
speciaal ontwikkeld voor zelfstandig 
professional uit Doetinchem. We be-
hartigen de belangen van deze doel-
groep en organiseren met regelmaat 
activiteiten en themabijeenkomsten. 
Specifieke thema’s, die van toepas-
sing zijn voor zelfstandigen, komen 
aan bod, zoals een sales- en marke-
tingstrategie of belastingvoordelen 
voor ZZP’er. 

We zijn een toegankelijk platform en 
leden voelen zich bij ZP-Doetinchem 
gehoord. We ontmoeten elkaar zowel 
on- als offline*. Tijdens meetings is er 
voldoende ruimte om met gelijkge-

stemden van gedachten te wisselen 
en van elkaar te leren door, bijvoor-
beeld, het delen van successen. Met 
name over de virtuele VrijMiBo-borrel 
wordt nog veel nagepraat. De ont-
spanning en open sfeer deed je haast 
de ongemakken van het coronavirus 
even vergeten!
Ook in 2021 werken wij aan het ver-
stevigen van onze bijzondere positie 
binnen IG&D Bedrijvig Doetinchem en 
staan we klaar voor alle zelfstandig 
professionals in en rondom Doetin-
chem. 

*uiteraard ten alle tijden met inachtne-
ming van coronarestricties.

Corona of niet: als IG&D laten we ons niet kisten! Ondanks de situatie zetten wij duurzaam in op het organiseren 
van onze drukbezochte netwerk- en themabijeenkomsten en het maken van blijvende herinneringen. Waar in 
eerste instantie de geplande activiteiten in de vrieskast kwamen te staan, werd kort daarna de weg vrijgemaakt 
naar een nieuwe manier van samenkomen, namelijk digitaal. Zo vond voor het eerst in de geschiedenis onze 
Algemene Ledenvergadering vanuit de studio plaats en introduceerden wij een digitaal communicatieplatform: 
de IG&D-app.

Algemene Ledenvergadering voor het eerst digitaal!

ZP virtuele borrel 
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“Duurzaamheid 
vind ik een belang-rijk thema en er is op dit gebied nog zoveel te winnen!”, 

Linda van de Maat, bestuurslid IG&D

• Leerorkest SWLO: Dit project van 
het Graafschap College, met als 
doel om jongeren te laten ontdek-
ken wat hun competenties zijn aan 
de hand van het deelnemen aan 
een orkest, heeft een startsubsidie 
ontvangen van provincie Gelder-
land. Wij als IG&D zijn betrokken 
bij het op poten zetten zodat onze 
leden hier ook gebruik van kunnen 
maken.

• Samenwerking ‘Achterhoek 
Werkt’: IG&D heeft in 2020 fre-
quent deelgenomen aan Zoom-bij-
eenkomsten van ‘Achterhoek 
verbindt’, een project van 8RHOEK 
Ambassadeurs om het bedrijfs-
leven met elkaar te verbinden. 
De ‘Groen is Gaon’  labels, die 
in coronatijd zijn ontwikkeld, zijn 
door IG&D en parkmanagement 
verspreid onder Doetinchemse 
ondernemers.

• Beroepslokaal: Dit loopbaanori-
entatie project van Metzo College 
en Zone.college wordt, met enige 
vertraging door Covid-19, in juni 
2021 gelanceerd. In dit traject krij-
gen leerlingen van het voortgezet 
onderwijs voorlichting van be-
roepsbeoefenaren over beroepen.

 Lobby

De lobby voor een optimale be-
reikbaarheid en een goed vesti-
gings- en ondernemersklimaat in 
Doetinchem heeft in 2020 onze 
‘topprioriteit’ gehad. Hier maken 
we ons doorlopend hard voor.  
Zo hebben we een adviserende rol 
over de omleidingsroutes bij weg-
werkzaamheden en zijn we actief 
betrokken bij het project 

Doetinchem, Toplocatie Oost. 
Parallel daaraan richten we onze 
pijlers op duurzaamheid (Achter-
hoek Onderneemt Duurzaam) en 
het verbinden van jongeren met 
techniek (Technieklokaal, 3D-prin-
ter project). 

• Europaweg: Voor wat betreft de 
verdubbeling van de Europaweg in 
Doetinchem zijn er in 2020 flinke 
slagen gemaakt! De verdubbeling 
van deze weg draagt bij aan de 
bereikbaarheid van de bedrijventer-
reinen maar is ook belangrijk voor 
doorgaand verkeer, op de route 
Keppelseweg, Energieweg, Lie-
mersweg en Europaweg v.v.

• A18/A15: Er wordt nog druk 
gediscussieerd over een bete-
re ontsluiting van de gemeente 
Doetinchem A18-A15 en over de 

verbreding van de A12, waar IG&D 
ook bij betrokken is. Als gevolg van 
uitspraak door de Raad van State 
is het doortrekken van de snelweg 
opnieuw vertraagd. Dit project, één 
van de grootste wegenbouwpro-
jecten in Nederland, heeft continue 
onze aandacht. 

• 3D-printer project: Goed nieuws! 
In 2020 hebben ruim 50 leerlingen 
hun certificaat behaald voor het 
maken van hun eigen 3D-prin-
ter waarmee zij o.a. 800 beugels 
voor gelaatskappen voor de zorg 
hebben geproduceerd. Middels 
een feestelijke sessie via Zoom 
kregen zij in november hun di-
ploma uitgereikt. In 2021 gaan er 
weer 70 scholieren van start die op 
creatieve wijze kennis maken met 
3D-techniek.



“Wakker worden in een vreemde wereld”, op een 
andere wijze kan ik de komst van het virus Covid-19 
en de daarop volgende overheidsmaatregelen niet 
omschrijven. Wat een ongelofelijke impact heeft deze 
pandemie op ons allemaal! 

Het afgelopen jaar hebben wij, ondanks Covid-19, er 
alles aan gedaan zoveel mogelijk in contact met leden te 
blijven en te doen waar we voor staan: het verbinden van 
ondernemers, het behartigen van belangen en het delen 
van kennis.

Dat je elkaar fysiek niet kunt treffen, is allesbehalve opti-
maal. De digitale ledenvergadering, die in december live 
vanuit de studio plaatsvond, was voor ons een noviteit, 
net als de uitrol van de IG&D-app. Een tool die zich bij 
uitstek leent om als ondernemers met elkaar te verbin-
den.

Dit jaar focussen wij als IG&D ons op het in 2019 en 2020 
ingezette beleid en de veranderagenda met het thema 
‘Ruimte voor verbinding’. De drie pijlers lobby, kennisde-
ling en netwerk staan daarin centraal.

Wij hopen met de komst van een vaccin in de loop van 
2021 weer terug te kunnen naar een ‘normale’ samenle-
ving. Op de weg hier naartoe nodig ik al onze IG&D leden 
uit om, samen met ons, de schouders er onder te zetten 
zodat we hier allemaal sterker uitkomen.

Wij hopen u snel weer in persoon te kunnen begroeten!
Namens het bestuur van IG&D Bedrijvig Doetinchem,

Jan Garretsen
Voorzitter

 Intro

”Het afgelopen jaar 
hebben wij, ondanks 

Covid-19, er alles 
aan gedaan zoveel 
mogelijk in contact 
met leden te blijven 
en te doen waar we 

voor staan”
Jan Garretsen, 
voorzitter IG&D

IG&D Bedrijvig Doetinchem is een vereniging volop in beweging. De door ons opgestelde veranderagenda 
dwingt ons constant te blijven vernieuwen en voorbij de horizon te kijken. We zitten allesbehalve stil. Zo or-
ganiseren wij dit jaar de Open Bedrijvendag Doetinchem, publiceren wij de mini-serie ‘Corona.. een jaar later, 
lessons learned’ en houden wij onze leden op de hoogte van regionale ontwikkelingen en initiatieven als  
Achterhoek Onderneemt Duurzaam en 8RHOEK Ambassadeurs. 

De Open Bedrijvendag Doetinchem is het evenement 
voor organisaties om hun deuren voor de buitenwereld 
te openen. IG&D Bedrijvig Doetinchem is naast zes 
parkmanagementorganisaties op de bedrijvenparken 
Akkermansweide Gaanderen/Terborg, Wijnbergen, Ver-
heulsweide, Keppelseweg, de Huet en A18 Bedrijvenpark 
initiatiefnemer van dit event dat op 29 en 30 oktober 
2021 is gepland.

“We hadden de opzet al klaar, toen het 
Covid-19 virus afgelopen maart een streep 
zette door onze plannen voor de allereerste 
Open Bedrijvendag in gemeente Doetinchem”                             
Jan Garretsen

Het doel van de Open Bedrijvendag Doetinchem is het 
vergroten van de (naams)bekendheid en zichtbaarheid 
van bedrijven op Doetinchemse bedrijvenparken. Ook 
draagt het bij aan het werven en behouden van talenten 
binnen de regio en daarmee sluiten de doelstellingen 
naadloos aan op de aanbevelingen van professor Gert-
Jan Hospers uit het rapport “Toplocatie Oost”.
Als gevolg van de coronapandemie waren we gedwon-
gen het evenement een jaar te verschuiven, maar zoals 
onze voorzitter verwoordt: “Dat het er gaat komen, dat 
staat vast!”

Speerpunten IG&D 2021:
•	 Er voor de leden zijn en het bevorderen van 

interactie tussen leden;
•	 Het organiseren van diverse (thema)bijeen-

komsten en activiteiten, zoals Open Bedrij-
vendag Doetinchem en een grensoverschrij-
dende activiteit om de contacten met de 
Duitse grensregio te verstevigen;*

•	 Het intensiveren van de samenwerking tus-
sen IG&D en instanties als gemeente Doetin-
chem en parkmanagementorganisaties;

•	 Het doorlichten van de indeling en struc-
tuur van onze interne organisatie en het 
vaststellen van de strategie en aanpak voor 
2022/2023;

•	 Het uitbreiden van IG&D als organisatie door 
werven van nieuwe leden en het versterken 
van commissies door nieuwe aanwas;

•	 Het focussen op verdere lobby en het ont-
plooien van diverse activiteiten m.b.t. duur-
zaam ondernemen, infrastructuur of arbeid 
en scholing. 

*Fysieke bijeenkomsten zodra dit weer mogelijk is.

De Open Bedrijvendag Doetinchem is gepland 
op 29 en 30 oktober 2021. Bedrijven in gemeente 
Doetinchem kunnen zich hiervoor inschrijven via  
www.openbedrijvendagdoetinchem.nl waar ook 
meer informatie over het evenement te vinden is.

Introductie bestuurslid 
Linda van de Maat
Sinds kort is Linda van de Maat in positie gesteld als de 
nieuwe voorzitter voor de commissie Duurzaam in Doetin-
chem (kortweg DUID). Na haar jarenlange ervaring in het 
bedrijfsleven, waarvan de laatste jaren als Algemeen Di-
recteur, is zij in oktober 2020 gestart met haar eigen bedrijf 
‘Navima’ gericht op procesoptimalisatie en strategiebepa-
ling. “Duurzaamheid vind ik een belangrijk thema en er is 
op dit gebied nog zoveel te winnen!”, vertelt ze enthousi-
ast. We wensen Linda veel succes bij het uitoefenen van 
deze nieuwe rol bij IG&D en, wie weet, staat zij binnenkort 
bij u op de stoep om persoonlijk met u in gesprek te gaan 
over uw duurzame bijdrage! 

Open Bedrijvendag Doetinchem

In november 2020 presenteerden 
wij met trots de IG&D-app! Een 
interactief platform dat speciaal is 
ontwikkeld voor IG&D leden.

Het is dé app die onze leden 365 
dagen per jaar met elkaar verbindt 

en, als bijkomend voordeel, ervoor 
zorgt dat zij rechtstreeks in contact 
worden gebracht met de onderne-
mers van parkmanagement, die ook 
betrokken zijn bij IG&D-app. Een 
gebruikersvriendelijke tool die bij-
draagt aan verbetering van commu-
nicatie met als doel in de toekomst 
ons primaire communicatiemiddel te 
worden.

Voordelen van IG&D-app:
• Makkelijk en snel op de hoogte van 

nieuws, actualiteiten en ontwikke-
lingen;

• Contact- en bedrijfsinformatie van 
alle IG&D leden altijd paraat;

• Aanmelden voor activiteiten of 
bijeenkomsten met één druk op de 
knop;

• Activiteitenagenda direct bij de 
hand

De app biedt bovendien de mogelijk-
heid om als lid privéberichten naar 
elkaar te sturen en jezelf kenbaar te 

maken als organisatie op het prik-
bord – de plek waar jezelf berichten 
kunt plaatsen. Kortom, IG&D-app 
kun je zo interactief maken als je zelf 
maar wilt!
Recentelijk is het onderdeel leden-
voordeel toegevoegd met lopende 
acties en kortingen voor leden. 
Hiermee stimuleren we ondernemers 
nog meer om lokaal met elkaar te 
verbinden.

De IG&D-app

 Kennisdeling

Hoe gaan ondernemers om met de coronacrisis? En hoe slaan zij zich 
daar doorheen? Sinds kort publiceren wij de mini-serie ‘Corona een jaar 
later.. Lessons learned’ waarin IG&D een 5-tal ondernemers aan het 
woord laat over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Waar liepen zij 
tegenaan, lagen kansen en wat hebben zij ervan geleerd? Oftewel: ‘wat 
zijn de lessons learned’. 
De vijf ondernemers die aan het woord komen zijn Sjoerd Verhoeve (Ver-
hoeve en Faber Engineers and Advisors), Rob van der Wal (De Pedaleur 
Bikes), Erik Pubben (Agelink Uitvaartzorg), Erik Lansink (Nedcon) en 
Kees Nieuwenhuijse (het Graafschap College). Zij komen met verrassen-
de tips/tricks om andere ondernemers te inspireren en elkaar op lokaal 
niveau te versterken.

De mini-serie, een initiatief voor en door ondernemers, is gepubliceerd 
via de website en LinkedIn pagina van IG&D en via IG&D-app.

Sjoerd Verhoeve (Verhoeve en Faber 
Engineers and Advisors) 

Mini-serie “Corona, een jaar later… Lessons learned’


