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“Begin 2019 trad ik aan als bestuurslid van Lindus. Ik ben Hanneke Fraaije-Luising opgevolgd en heb een aantal taken van haar over genomen. Zoals 
het secretariaat. Samen met mijn collega-bestuursleden werken we op dit moment aan een nieuwe organisatie en strategie. De eerste maanden zijn me 
goed bevallen. Ik merk dat we samen hard werken om de belangen van Lindus-ondernemers te behartigen. Op alle niveaus. Daarbij is het goed te 
constateren dat veel andere gremia ons als belangrijke partner zien. Lindus is een krachtige ondernemersvereniging waar naar geluisterd wordt. Het 
voelt goed om hier als bestuurslid deel van uit te maken en een bijdrage te kunnen leveren om de rol van Lindus verder uit te bouwen. Die mogelijk-
heden zijn er. 

‘Lindus wordt als belangrijke partner gezien’

Ik heb de Liemers - ook vanuit mijn rol als Directeur Bedrijven bij Rabobank Arnhem en Omstreken - leren kennen als een dynamische en bedrijvige 
regio. Maar ook een gebied met een stuk bescheidenheid. Het ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ geldt hier nadrukkelijk. Ik pak als bestuurs-

lid de rol van bruggenbouwer op. Ik ben een verbinder en iemand waar je makkelijk mee in gesprek komt. Met als doel de ondernemer 
van dienst te zijn en Lindus nog nadrukkelijker op de kaart zetten.”

“Lindus is een vereniging waar rekening mee gehouden wordt. Dat kan ik na twee jaar als bestuurder wel zeggen. Ik 
heb mijn draai inmiddels helemaal gevonden binnen de Liemerse ondernemersvereniging. Als penningmeester is mijn 
belangrijkste taak de balans zoeken tussen inkomsten en uitgaven. Daar heb ik me het afgelopen jaar ook nadrukkelijk 
mee bezig gehouden. We hebben keuzes moeten maken en ik durf te zeggen dat Lindus een gezonde vereniging is. Het 
aantal leden blijft groeien. Het komende verenigingsjaar kunnen we de contributie gelijk houden aan het afgelopen 
verenigingsjaar. Dat is een mooie constatering in een tijd waarin alles duurder wordt. 
Namens het bestuur zit ik ook in de Sociëteitscommissie. Met als doel om interessante bijeenkomsten te organiseren voor 
onze leden. De afgelopen periode zijn we ook begonnen met de organisatie van ons lustrumfeest.

‘Ik durf te zeggen dat Lindus een gezonde vereniging is’

In het bestuur is het prettig werken. Natuurlijk zijn er soms wisselingen. Hanneke Fraaije en John Aaldering zwaai-
den het afgelopen jaar af. Jammer dat er zoveel kennis en ervaring verdween, maar met Cris van Arkelen en Erik 
Hendriks hebben we goede opvolgers gevonden. 

ORGANISATIE

FINANCIËN

Samen staan we sterker

“Voor u ligt het jaarverslag van uw ondernemersvereniging over het jaar 2018-2019. Een jaar waarin er veel is gebeurd. 

We noteren opnieuw een stijging van het aantal leden. Daar zijn we blij mee. Want hoe groter wij als vereniging zijn, 

hoe sterker de vuist is die we kunnen maken. 

Ook afgelopen jaar schoof Lindus aan diverse ‘tafels’ in de regio aan om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen. 

Lindus blijft een serieuze gesprekspartner voor de Liemerse gemeenten, maar ook voor de Provincie Gelderland. 

Daarnaast zitten we steeds vaker om de tafel met collega-ondernemersverenigingen. Zowel met de mkb-verenigingen 

binnen de Liemers als de grotere ondernemersverenigingen daarbuiten. Samen sta je sterker!

Op mijn portefeuille Algemene zaken en Bekendheid is er het afgelopen verenigingsjaar veel gebeurd. Zo hebben we 

regelmatig gesproken over de Liemerse Ambassade die er gaat komen, een initiatief van de Liemerse 

 gemeenten waarbij Lindus nauw betrokken is. De Liemerse Ambassade is een organisatie die in de 

Liemers nog meer samenwerking tot stand moet gaan brengen. 

Verder zitten we rond de tafel met de gemeente Duiven om de te verwachten verkeersproblemen op 

bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf onder de loep te nemen. Als de nieuwe bedrijven Loods 5 en 

Hornbach de deuren openen, komt er nog meer druk op het wegennetwerk daar. Op een heel ander 

 ‘podium’ praten we tenslotte over mogelijke oplossingen voor de filevorming op de A12. 

Er gebeurt heel veel… 

Uw voorzitter

Henk Dekker 
Portefeuillehouder Algemene zaken & Bekendheid

Lindus op de kaart
Lindus timmert volop aan de weg. We werken niet alleen met (lokale) overheden samen, maar 
ook met organisaties zoals De Liemers Helemaal Goed, The Economic Board, VNO NCW, het 
Economisch Euregionaal Netwerk (EEN) en de regionale MKB- en ondernemersverenigingen.

ALGEMENE ZAKEN & BEKENDHEID 

Cris van Arkelen, Secretaris

Concept & realisatie Bureau de Clou
Tekst Sjoerd Geurts, Lindus
Fotografie Jacques Kok
Productie 10+ Advies & Coördinatie

COLOFON

Sjef Holland, Penningmeester

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
De Provincie Gelderland heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen in 
Gelderland. In april werden tijdens een aantal ondernemersavonden de resultaten besproken. Vragen als ’Hoe 
duurzaam is uw bedrijventerrein eigenlijk en waar liggen kansen om energie te besparen?’, passeerden de 
revue. Ook werd deze avonden gekeken naar de veiligheid, digitale bereikbaarheid en de impact van klimaat-
verandering op de bedrijfsvoering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kwaliteit van onze bedrijventer-
reinen goed is, maar dat er op het punt van duurzaamheid zeker nog stappen te zetten zijn. Verder is het met 
de organisatiegraad op de terreinen in de Liemers matig gesteld. Een ‘samenwerkend bedrijfsleven’ is van 
groot belang om succesvol met zaken als energiebesparing, bereikbaarheid en behoud talenten op de werk-
vloer aan de slag te gaan. Het verbeteren van de organisatiegraad heeft dan ook de volle aandacht van  Lindus.

Platform Ondernemersbelangen 
De Liemers telt 34 bedrijventerreinen. Lindus streeft er naar om in iedere 
 gemeente een platformcoördinator aan te stellen die zich bezig houdt met de 
zaken die spelen op de bedrijventerreinen binnen zijn/haar gemeente. Bij 
 bijzondere ontwikkelingen op een terrein wordt een efficiënte overlegstructuur 
verkregen door een werkgroep in te richten waarin ondernemers, gemeente en 
Lindus vertegenwoordigd zijn. 
Tweemaal per jaar komen platformcoördinatoren, bedrijfscontactfunctionarissen 
en het bestuur van Lindus samen om alle lopende zaken te bespreken.
De werkgroepoverleggen en het bestuursoverleg met platformcoördinatoren en 
 bedrijfscontactfunctionarissen vormen gezamenlijk het Platform Ondernemers-
belangen.



“Lindus vertegenwoordigt de belangen van onze leden die grotendeels op 34 bedrijventerreinen in de Liemers gevestigd zijn. Afgelopen jaar hielden 
we ons bezig met diverse initiatieven. Zo heb ik namens Lindus het initiatief genomen om een platform te starten dat we samen met VNO-NCW 
 Midden, tot de huidige Mobiliteitstafel A15 hebben ontwikkeld. In de regio ligt een enorm wegennet met belangrijke verkeersaders zoals de A12, 
A18 en op termijn ook de A15. De wegen slibben dicht. Ik heb contact gezocht met ondernemersverenigingen zoals OKA (Arnhem), 
VERON (Lingewaard/Overbetuwe) en IG&D (Doetinchem). Het leidde tot de Mobiliteitstafel met als doel de verkeersoverlast die de 
A15-bouwput ons gaat bezorgen te verzachten. Inmiddels werken we met veel subtafels om meer onderwerpen te kunnen 
aanpakken. Ook Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek zijn aangeschoven. 
Onze vuist wordt steeds groter!

‘Onze vuist wordt dankzij de mobiliteitstafels steeds groter’

Ik hield me als bestuurslid met meer zaken bezig. Zoals het Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek, de jaarlijkse Techniekdag 
en het initiatief om op het Duivense bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf de verkeersafhandeling opnieuw te bekijken 
nu er grote publiekstrekkers komen. Verder is er op initiatief van de Provincie Gelderland een foto gemaakt van de regio. 
Om te bekijken of de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn. Op alle fronten beweging dus.”

Regie op Energie met Groene Allianties
Met Regie op Energie sluiten ondernemers een vierjarig abonnement gericht op 
energiebesparing. In die periode helpt Groene Allianties met het in beeld brengen 
en realiseren van de besparingsmogelijkheden. Groene Allianties monitort met de 
deelnemers de voortgang. Door deelname voldoe je tevens aan de wettelijke 
verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Per 1 juli 2019 bestaat er een 
informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor bedrijven en organisaties 
die meer dan 50.000 KwH elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. 
Al ruim 70 ondernemers in de Liemers doen mee aan Regie op Energie.

BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & LOGISTIEK 

Stefan de Jong, vice-voorzitter / bestuurslid 

“Het verbeteren van de samenwerking met en de afstemming tussen bedrijfsleven en verschillende opleidingsniveaus is een speerpunt van Lindus. 
Alles draait om een goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. De drie O’s zijn samen verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van de Liemers. We moeten samen de discrepantie op de arbeidsmarkt zien op te lossen. In toenemende mate wordt het belang van een 
leven lang leren ingezien. Een voorbeeld van een concreet project waar we ons mee bezighouden, is de verbetering van het technisch onderwijs. 
In de Achterhoek loopt het project Stera waarmee vmbo-leerlingen met succes worden geïnteresseerd in techniek. Dat project rollen we uit naar de 
Liemers. Leerlingen gaan leren bij een aantal Liemerse opleidingsbedrijven in de installatiewereld, bouw, transport en metaal. Bijzonder aan deze 
leerroute is dat leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van de vmbo-school, maar een belangrijk deel van de opdrachten 
en zelfs complete keuzevakken uitvoeren bij bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen. Hierdoor maken de leer lingen 
kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen zij ervaren hoe het is om in de ‘echte’ praktijk te werken aan 
concrete opdrachten. De komende jaren wordt deze leerroute uitgebreid naar andere sectoren. Daarnaast gebeurt er natuurlijk 
meer. Als bestuurslid zit ik in het dagelijks bestuur van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt en ben ik betrokken bij een 
onderzoek naar de waardering van ledenmagazine DUS dat studentenorganisatie Unipartners namens Lindus heeft uitgevoerd.
Alles met als doel om onze diensten verder te verbeteren.” 

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

“Op het gebied van mijn portefeuille Circulaire economie is er het afgelopen verenigingsjaar veel gebeurd. In oktober trapten we af met de Dag van 
de Duurzaamheid. Ruim dertig bedrijven, scholen, instellingen en overheden tekenden een Verklaring van Verbinding en werken samen aan een 
duurzame Liemers. 
De diverse bijeenkomsten met als thema Regie op Energie (zie ook elders in het jaarverslag) zijn goed bezocht. Inmiddels doen al ruim zeventig 
 bedrijven en enkele overheden mee. Zij gaan fors besparen op energiecontracten en verbruik. 

‘Samen werken aan een duurzame Liemers’

Energie besparen is ook een belangrijke voorwaarde willen we de CO2-uitstoot beperken en de klimaatdoelstellingen halen. De overheid heeft 
inmiddels maatregelen genomen. Bedrijven en organisaties met een hoog energiegebruik (meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas) 
zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Groene Allianties helpt daarbij!
We zijn op alle fronten actief. Op dit moment kijken we bijvoorbeeld naar nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van het beschikbare 
warmtenet in de regio. Daarnaast zal het komend verenigingsjaar ook blijken of we een mooie Europese subsidie kunnen binnenhalen waarmee we 
het Gelders Eiland kunnen verduurzamen. Kortom er ligt een mooi jaar in het verschiet.”

CIRCULAIRE ECONOMIE 

Minder verkeer in de spits 
Gedragsaanpak A12 is één van de projecten waar de 
 Mobiliteitstafel A15 zich mee bezig houdt. De projectgroep 
inventariseert mogelijke maatregelen om, in afwachting van 
de doortrekking van de A15, de verkeersdruk op de A12 te 
verminderen. 10% minder verkeer reduceert de files met 
maar liefst 50%!

Nicole Heuff, bestuurslid

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) De Liemers is een 
 netwerkorganisatie waarin werkgevers,  overheid en onderwijs participeren. 
Het POA bestaat sinds begin 2008. POA de Liemers wil een bijdrage leveren 
aan de arbeidsmarkt zodat  werkgevers goed gekwalificeerde mensen vinden 
en dat mensen met een uitkering weer perspectief krijgen op betaald werk. 
POA de Liemers streeft er naar de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod 
vanuit de lokale onderwijsinstellingen beter op elkaar te laten aansluiten.

“Bijna een jaar geleden trad ik aan als bestuurslid van Lindus. Het was een intensief jaar omdat ik als nieuw bestuurslid natuurlijk moest ontdekken 
hoe het allemaal reilt en zeilt. Ik heb ondervonden dat Lindus veel meer is dan ik ooit had durven denken. Meer dan negen Happy Hours die door het 
jaar heen worden georganiseerd! De rol van belangenbehartiger is zeker zo belangrijk. Lindus wordt makkelijk gevonden door de Liemerse gemeen-
ten en de provincie Gelderland en gebruikt als klankbord. Lindus vormt ‘de stem’ van de Liemerse ondernemers. 

‘Lindus vormt ‘de stem’ van de Liemerse ondernemers’ 

Vanuit mijn bestuursportefeuille Veiligheid zie ik tevens het belang van een sterk collectief, in de vorm van SBBL Bello. Door het individuele belang 
van iedere onderneming (een veilig bedrijventerrein) te bundelen, kan er een collectieve maatregel genomen worden in de vorm van surveillance. 
Dit heeft als resultaat dat de Liemerse bedrijventerreinen momenteel relatief veilig zijn. Bij de 350 deelnemers van de 
collectieve beveiliging zijn er in 2018 slechts 11 inbraken geweest. Naast het invullen van bovengenoemde portefeuille, 
ben ik ook actief bij de commissie Young Lindus. Dit om de ‘volgende generatie’ bekend te maken (en te houden) 
met alle moois dat de Liemers te bieden heeft voor een ambitieuze young professional.”

Erik Hendriks, bestuurslid

VEILIGHEID 

SBBL|Bello
Bello is de (roep)naam en het beeldmerk van de 
Stichting Beveiliging  Bedrijventerreinen de Liemers 
(SBBL). De stichting coördineert de beveiliging van 
bedrijventerreinen in de Liemers. Mail voor meer 
informatie bello@lindus.nl.

Harald Wiggers, bestuurslid



VERKEERSAFWIKKELING NIEUWGRAAF
Tweemaal per jaar vergadert de werkgroep Duiven. In 
deze werkgroep zijn alle bedrijventerreinen in de ge-
meente Duiven vertegenwoordigd. In de werkgroep 
uitten ondernemers van bedrijventerrein Nieuwgraaf 
hun zorgen over de verkeersafwikkeling op het terrein 
met de komst van Hornbach en Loods 5. Reden voor 
Lindus om samen met deze ondernemers en de ge-
meente Duiven in gesprek te gaan. Enkele kleine maat-
regelen als het plaatsen van een hek om te voorkomen 
dat voetgangers overal oversteken, kunnen op korte 
termijn genomen worden. De gesprekken ten aanzien 
van de grotere maatregelen om de verkeersdoorstro-
ming te bevorderen, zijn nog gaande.

BESTUURLIJK OVERLEG COLLEGES 
De lijntjes met de Liemerse gemeenten zijn kort. De 
individuele bestuursleden hebben regelmatig con-
tact met bestuurders of ambtenaren bij thema’s die 
hun portefeuille betreffen. Daarnaast is er jaarlijks 
een bestuurlijk overleg met het college van burge-
meester en wethouders en het voltallige bestuur van 
Lindus. Zo ontstaat een compleet beeld van zaken 
die spelen en kunnen we elkaar versterken.

MOBILITEITSTAFEL A15 
In de Mobiliteitstafel hebben naast ondernemersverenigin-
gen Lindus, OKA en IG&D ook Rijkswaterstaat, De Provin-
cie Gelderland, VNO NCW en het Logistiek Innovatiehuis 
zitting. De projectgroep buigt zich over de vraag hoe uit-
voering van de werkzaamheden aan de A15 en A12 straks 
het minste overlast voor de regio gaat veroorzaken. Een 
initiatief dat toegejuicht wordt door Rijkswaterstaat dat 
aangeeft blij te zijn met de grote vertegenwoordiging van 
het bedrijfsleven waar nu regelmatig contact mee is.

Westervoort

1 Het Ambacht

Duiven

2 Seingraaf

3 De Corridor

4  InnoFase

5  Centerpoort-Noord

6  Centerpoort-Nieuwgraaf

7  Graafstaete

8  Centerpoort-Zuid

9  ’t Holland

10 De Nieuweling

11  Helhoek

Giesbeek

12  Bedrijventerrein Giesbeek

Zevenaar

13  Mercurion

14  Zuidspoor

15  Tatelaar

16  Hengelder

17 Businesspark 7Poort

Babberich

18 Transportcentrum

Didam

19 Kollenburg

20 Fluun 1

21 Fluun 2

Pannerden

22 Industrieterrein Pannerden

Herwen

23 Industrieterrein Herwen

Lobith

24 Halve Maan

Spijk

25 Spijksedijk

’s-Heerenberg

26 Immenhorst

27 ’t Goor

28 Euregionaal bedrijventerrein

29 EBT II

Beek

30 Matjeskolk

Angerlo

31 De Koppeling

Doesburg

32 Beinum

33 Havengebied/Koppelweg

34 Verheullweg

ONDERNEMERSBORREL 
’T HOLLAND EN DE NIEUWELING
Samen met de gemeente Duiven 
 organiseerden we een borrel voor de 
 ondernemers op bedrijventerreinen 
 ’t Holland en de Nieuweling. Ondernemers 
kregen de gelegenheid over actuele onder-
werpen als veiligheid en duurzaamheid 
van gedachten te wisselen met de gemeen-
te, SBBL | Bello, Groene Allianties en 
 Lindus. Voor de aanwezige ondernemers 
tevens een prima gelegenheid om met de 
buurman in gesprek te gaan.

TRANSPORT CENTRUM BABBERICH
De ondernemers op Transportcentrum Babberich ondervinden 
dagelijks de positieve gevolgen van het gezamenlijk doorlopen 
van het KVO-B traject: een veiliger en schoner industrieterrein en 
meer saamhorigheid onder de ondernemers.

CENTERPOORT NOORD
Om bedrijventerrein Centerpoort-Noord aantrekkelijk en 
 toekomstbestendig te houden, is enkele jaren geleden een 
werkgroep opgericht waarin ondernemers, gemeente en 
 Lindus om tafel zitten. De regelmatige overleggen hadden tot 
resultaat dat een aantal knelpunten direct aangepakt werden. 
Een grootschalige revitalisering bleek daardoor niet direct 
noodzakelijk meer.



Het secretariaat van Lindus is te vinden in het pand van Stolwijk Kelderman op bedrijvenpark Mercurion in Zevenaar. Dit is het centrale hart van de 
vereniging. Van hieruit coördineren wij de contacten met onze leden, organiseren we de bijeenkomsten, bepalen we de inhoud van DUS en vergadert 
het bestuur. 

Het secretariaat heeft afgelopen jaar een wijziging ondergaan. Inge Martens is vertrokken. Haar plek is ingenomen door Judith Bronkhorst. Renate 
Berndsen verzorgt de Pr en Communicatie. Vorig jaar werden de website en het jaarverslag vernieuwd. Dit jaar kreeg de digitale nieuwsbrief een 
nieuwe look. Het komende jaar willen wij ons nog meer focussen op social media. Met name LinkedIn is voor ons een sterk medium om te laten zien 
wat wij doen.

SECRETARIAAT

Renate Berndsen (rechts), Pr & Communicatie 
en Judith Bronkhorst, secretariaat & ondersteuning 

INITIATIEVEN LINDUS

“Young Lindus heeft als doel jonge ondernemers en ‘young potentials’ met elkaar in contact te brengen en te verbinden aan Lindus. 
Hiermee biedt Lindus jong talent een interessant netwerk om niet alleen de kennis te vergroten, maar ook om nieuwe contacten op 
te doen. Het afgelopen jaar hebben we interessante bedrijfsbezoeken gehad. 

We zagen bij De Slimme Jongens hoe je huizen slimmer maakt door zaken te automatiseren. Doit Online Media nam ons mee in de wereld van online 
media. Bij Pola Duurzaam kregen we inzicht in de energietransitie. Het Happy Hour bij Van Hall Larenstein ging over de manier waarop duurzaamheid 
en circulaire economie zijn verweven in het onderwijs. Tijdens ons bezoek aan Melis Logistics kregen we een inkijkje in 
ondernemerschap. Hoewel de bijeenkomsten door de aanwezige leden als interessant en leerzaam worden ervaren, 
vinden wij de opkomst in verhouding tot het totale ledenbestand nog wel aan de lage kant. We onderzoeken op dit 
moment hoe we de activiteiten nog beter kunnen afstemmen op de leden. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een 
enquête uitgezet onder de leden. 
Nieuwe leden zijn overigens nog steeds welkom. Een Lindus lid kan maximaal twee talenten aandragen voor het 
Young Lindus lidmaatschap en gebruik maken van zowel het Lindus als het Young Lindus netwerk.”

YOUNG LINDUS: BOEIENDE BIJEENKOMSTEN

Koen Klaasen, 
Voorzitter Young Lindus

Techniekdag 
Afgelopen jaar vormde de gemeentewerf van de gemeente Montferland het decor voor 
 Techniekdag De Liemers. De organisatie was ook dit keer in handen van VNO-NCW Midden en 
Lindus in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen bedrijfsleven. Lindus-bestuurslid 
Stefan de Jong: “We kijken tevreden terug op de Techniekdag die zeker een vervolg gaat krijgen. 
Veel van onze leden hebben moeite met het aantrekken van technisch personeel. Met de 
 Techniekdag willen wij meer jongeren interesseren voor een beroep in de technische sector. Het 
is belangrijk om jonge kinderen op een leuke manier in contact te brengen met het vak techniek. 
Veel  Liemerse bedrijven laten op de Techniekdag zien wat zij doen.”

Op weg naar een Liemers Economische Visie 
Twee jaar geleden gingen vijf Liemerse gemeenten de uitdaging aan om een gezamenlijke economische visie te schrijven. 
Lindus speelde hierbij een belangrijke rol. Bestuursadviseur Wim Bless van Lindus: “Lindus is regelmatig ingeschakeld om het 
proces te ondersteunen. Voor Lindus lag de focus vooral op de vragen hoe een Liemers Economische Visie kan worden ge-
borgd en hoe ondernemers voldoende inbreng konden hebben zodat ze zich in bepaalde keuzes zouden kunnen herkennen. 
Daarnaast wilden we de oorspronkelijke doelen - meer samenhang, samenwerking en vraagsturing - niet uit het oog verliezen.”
De visie die er nu in concept ligt, is gebaseerd op een analyse van de belangrijkste regionale economische kerncijfers. Bij het 
formuleren van de actiepunten is een focus gelegd op drie kansrijke sectoren in de Liemers: logistiek, maakindustrie en 
 vrijetijdseconomie (waaronder detailhandel). Voor het bundelen van de krachten - onder meer bij het optimaliseren van 
de arbeidsmarkt - is de oprichting van een ‘Liemerse Ambassade’ in de steigers gezet.
Bestuursadviseur Wim Bless: “De komende maanden zijn voor het vervolgtraject cruciaal 
omdat goede plannen ook passende investeringen vragen. Hoe dit ook afloopt, 
het proces op weg naar een gezamenlijke visie is op zichzelf zeker al een bijzonder resultaat.”

Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek wil de sector logistiek in de regio verder tot bloei 
brengen. Het platform wordt gedragen door ondernemersvereniging Lindus, de Liemers 
 gemeenten, de provincie Gelderland en ROC Graafschap College en heeft de samenwerking met 
de collega’s uit Nijmegen en Rivierenland en de provincie Gelderland verder geïntensiveerd. 
“Voortaan treden we naar buiten onder de gezamenlijke naam Logistics Valley, waarbij voor onze 
regio de toevoeging Liemers Achterhoek van toepassing is”, zegt Tjeerd Middelkoop. Hij is als 
voorzitter en logistiek makelaar betrokken bij Logistics Valley Liemers-Achterhoek. Inmiddels is er 
een gezamenlijke website gelanceerd: logisticsvalley.nl.
Logistics Valley verricht haar lobby en levert expertise ten behoeve van vraagstukken die spelen in 
de regio op het gebied van infrastructuur, bedrijventerreinen, openbaar vervoer, economische en 
omgevingsvisies en verbindingen tussen ondernemers en overheid.
Er zijn veel activiteiten ontplooid. Een paar voorbeelden: Logistiek Innovatiehuis Liemers 
 Achterhoek leverde een bijdrage aan de Liemers gemeenten voor het ontwikkelen van een 
 Economische Agenda, is actief partner in het ontwikkelen van projecten om de huidige filedruk 
op de A12 aan te pakken en organiseerde het eerste logistiek debat ooit. Allemaal met als doel de 
regio te profileren als logistieke hotspot. 

Groene Allianties de Liemers 
Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, 
 kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties uit de Liemers. Met als ambitie 
om de omschakeling naar een circulaire economie en volledig duurzame energie in de Liemers 
te realiseren. 
Wim Nabbe: “We hebben het afgelopen jaar samen met partners, waaronder Lindus, nieuwe 
diensten ontwikkeld die helpen bij het besparen op energie, het duurzaam opwekken én het 
groen inkopen van energie. 
Denk aan ‘Regie op Energie’ dat al ruim zeventig deelnemers telt. Hiermee brengen bedrijven en 
organisaties met behulp van onze energieconsultants en hun eigen accountant en installateur de 
mogelijkheden op energiebesparing in beeld én voldoen zij aan de nieuwe wetgeving. In het 
kader van het Regionaal Energie Plan onderzoeken we samen met AVR, Plavei en gemeenten een 
mogelijk collectieve warmteoplossing in een deel van de Liemers. Op het Gelders Eiland werken 
we samen met partners aan verduurzamingskansen. Met een consortium voeren we een pilot uit 
op bedrijventerreinen in de regio, gericht op grondstoffen in het kader van ‘Weg met de weg-
werpeconomie’. Op alle fronten zijn we actief.”

Wim Nabbe, 
omgevingsmanager 
Groene Allianties 
de Liemers en 
bestuurs adviseur Lindus 

Magazine DUS
Magazine DUS komt vier keer per jaar uit. 
Met nieuws,  achtergronden, interviews en 
 reportages. Leden mogen in DUS hun 
nieuws plaatsen. DUS wordt gemaakt met 
een  redactiecommissie.

Logistiek Innovatiehuis 

Wim Bless, 
bestuursadviseur Lindus



Missie
Lindus is de ondernemersvereniging voor bedrijven gevestigd op 
de bedrijventerreinen in de Liemers. De missie van Lindus is: 
• het bevorderen van een optimaal ondernemersklimaat; 
• het met elkaar verbinden van ondernemers, overheden en 

 onderwijs; 
• het aanbieden van een netwerkplatform.

Visie
Lindus is het proactieve en inspirerende platform voor vanzelf-
sprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onder-
wijs ter bevordering van een optimaal ondernemersklimaat in de 
 Liemers. Het bestuur van Lindus agendeert de kwesties binnen de 
thema’s, belegt deze bij een platform en participeert in de dialoog. Het 
bestuur for muleert doelstellingen met betrekking tot de kwesties en 
monitort de realisatie hiervan. 

MISSIE & VISIE

In het platform Ondernemersbelangen komen een belangrijk deel van 
de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging samen. Per 
gemeente onderhouden door Lindus aangestelde platform-
coördinatoren contacten met de ondernemers en de gemeente. Bij 
bijzondere ontwikkelingen op een industrieterrein wordt een werk-
groep samengesteld waarin ondernemers, gemeente en Lindus ver-
tegenwoordigd zijn. 
Tweemaal per jaar komen platformcoördinatoren, bedrijfscontact-
functionarissen en het bestuur van Lindus samen om alle lopende 
zaken te bespreken.

Werkgroepen

Werkgroepen worden samengesteld wanneer zich ontwikkelingen op 
een bedrijventerrein voordoen waar alle gevestigde ondernemers bij 
betrokken zijn of als samenwerking van belang is. Van revitalisering en 
beveiliging tot logistieke problemen en aanplant van groen.

BELANGENBEHARTIGING
Op basis van de missie en visie van Lindus hebben we zeven 
 porte feuilles samengesteld. Daarmee werken we vanuit verschillende 
 invalshoeken aan een optimaal economisch klimaat in de Liemers. 
De  portefeuilles zijn Algemene Zaken & Bekendheid, Organisatie, 
Financiën, Bereikbaarheid - Infrastructuur & Logistiek, 
Circulaire Economie, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Veiligheid.

Kennisdelen doen we ook in de samenwerkingsverbanden die elders 
in dit jaarverslag worden genoemd, waaronder De Liemers Helemaal 
Goed, Groene Allianties de Liemers, The Economic Board, Logistiek 
Innovatiehuis de Liemers-Achterhoek, De Liemerse Economische Raad, 
Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) de Liemers, RCT 
 Gelderland en de MKB-verenigingen.

KENNISDELEN
Happy Hours 

Lindus houdt elke derde dinsdag van de maand (met uitzondering van 
juli, augustus en december) een Happy Hour voor haar leden. Op deze 
avond stellen wij leden in de gelegenheid informele contacten te 
 leggen om zo tot een vruchtbare uitwisseling van informatie en ideeën 
te komen. Dat resulteert voor onze leden regelmatig in nieuwe 
 business-to-business relaties. 
Naast deze maandelijkse bijeenkomsten wordt regelmatig een klein-
schaligere bijeenkomst georganiseerd over een specifiek onderwerp. 
Dit seizoen waren bijvoorbeeld de Brexit en Toekomstbestendige be-
drijventerreinen onderwerp van een themabijeenkomst.

Young Lindus

Young Lindus is opgericht vanuit Lindus met als doel jonge onder-
nemers en ‘young potentials’ met elkaar in contact te brengen en te 
verbinden aan Lindus. In de praktijk is Young Lindus uitgegroeid tot 
een actieve commissie, die regelmatig spraakmakende bijeenkomsten 
en events organiseert. Met Young Lindus biedt Lindus jong talent een 
interessant netwerk om kennis te vergroten en nieuwe contacten op te 
doen. 

NETWERKEN


