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Aan het eind van het jaar kijken we kort terug op het afgelopen jaar, maar we 

blikken ook vooruit naar het jaar 2023. 

Korte terugblik 

We zijn het bijna vergeten, de in december 2021 afgekondigde harde lockdown  

in de strijd tegen het coronavirus. En dat pas in februari 2022 de maatregelen 

weer werden versoepeld en de samenleving weer open ging, met alle vrijheden 

van dien.  

Voor leden en bestuur van IG&D betekende dit, dat het weer mogelijk werd om 

elkaar te ontmoeten, en om weer bijeenkomsten te organiseren.  

Om er enkele te noemen: het ondernemersdebat in Amphion, de Expeditie 

duurzaam ondernemend Doetinchem, het bedrijfsbezoek aan Esbro, en de 

ledenvergaderingen. In de ledenvergadering van 24 mei 2022 hebben wij na 

ruim 42 jaar afscheid genomen van uitvoerend secretaris Hans Donderwinkel. 

En eindelijk kon op 23 en 24 september 2022 de 1e editie van de Open 

Bedrijvendag Doetinchem worden gehouden, met 45 deelnemende bedrijven. 

Het evenement bleek een groot succes, inmiddels is besloten om in het voorjaar 

2025 de 2e editie te organiseren. 

Het afgelopen jaar zijn er nog tal van andere zaken aan de orde geweest, het 

bestuur en de diverse commissies hebben niet stil gezeten om uitvoering te 

geven aan de drie pijlers van IG&D en om de belangen van de leden te 

behartigen. 

Het jaar 2022 was voornamelijk ook een jaar waarin van lokaal tot mondiaal  

veel gebeurde, denk aan de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de hoge inflatie  

met koopkrachtgevolgen, de krapte op de arbeidsmarkt. En helaas de 

verharding in de samenleving, met polarisatie. 



“In beweging” in het jaar 2023 

Het zijn uitdagende, soms zorgelijke maar ook kansrijke tijden voor onder- 

nemers. De hiervoor geschetste ontwikkelingen plaatsen hen voor soms lastige 

keuzes en vragen om ondernemerschap. Daar komt bij dat een groep onder -

nemers met extra liquiditeitsdruk te maken heeft in verband met terugbetaling 

van achterstallige belastingschulden uit de Covid-19 periode.  

En wat gaat de conjunctuur in het jaar 2023 doen? 

 

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven, met de 

leden van IG&D en elkaar in gesprek te gaan over de toekomstige invulling  

van haar rol als belangenbehartiger. Waar doen we het goed, wat vraagt 

verbetering? Wat moet anders, wat verwacht u van ons, en hoe tonen wij onze 

meerwaarde. De eerste inspirerende bijeenkomst heeft inmiddels plaats 

gevonden en krijgt begin 2023 een vervolg. Wij houden u op de hoogte. 

 

Inmiddels is de jaarkalender 2023 gepresenteerd, waarbij de inspirerende en 

gezellige evenementen op woensdag plaatsvinden. Daarnaast is er ruimte voor 

extra, thematische bijeenkomsten, die naar behoefte zullen worden 

georganiseerd. 

 

Uit de recent gepubliceerde Achterhoek monitor blijkt dat de Achterhoek 

beschikt over een grote veerkracht, en dat het een goede ontwikkeling kent  

na de lastige Covid-19 periode. 

IG&D stelt zich onveranderd ten doel ook in 2023 samen op te trekken met 

ondernemers, parkmanagementorganisaties alsmede gemeente en overheid. 

IG&D wil in het 2023 daarbij haar meerwaarde voor de leden en bedrijven laten 

zien, en zal dat samen doen met het SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen 

Achterhoek). Wij zetten ons in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in 

Doetinchem en de Achterhoek.  

Kortom: allen “in beweging” voor de ondernemers in Doetinchem. 

Namens het bestuur van IG&D Bedrijvig Doetinchem wens ik U fijne kerst- 

dagen, een plezierige jaarwisseling en een gezond en succesvol 2023 toe! 

Graag zie ik u op de nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag 18 januari 2023. 

Jan Garretsen 

Voorzitter IG&D Bedrijvig Doetinchem 



 


