
EEN OPTIMAAL VESTIGINGS- EN ARBEIDSKLIMAAT CREËREN EN EEN STERKE LOGISTIEKE 
SECTOR ONTWIKKELEN, ZIJN DE DOELEN VAN LOGISTICS VALLEY LIEMERS-ACHTERHOEK. 
DIT PLATFORM VERBINDT ONDERNEMERS, OVERHEID EN ONDERWIJS EN WERKT AAN EEN 
KRACHTIGE, DUURZAME ECONOMIE IN DE LOGISTIEK EN TRANSPORT IN DE REGIO. “WE 
BEVORDEREN KRUISBESTUIVING, INVENTARISEREN VRAAGSTUKKEN EN ZOEKEN PRAKTISCHE 
OPLOSSINGEN OM DEZE VERVOLGENS TE IMPLEMENTEREN. WANT ALLEEN SAMEN KUNNEN 
WE KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST.”

e Achterhoek en de Liemers hebben een gun-
stige centrale ligging in Europa en vormen een 
belangrijk knooppunt als het gaat om bereik-
baarheid via weg, water, spoor en lucht. Niet 
voor niets hebben toonaangevende bedrijven 

zich in de regio gevestigd. De logistieke sector is cruciaal voor 
de regionale samenleving en maakt 18% uit van de werkgele-

logistiek medewerker opgestart, specifi ek voor statushouders 
en werkzoekenden. Deelnemers hebben kennisgemaakt met 
de logistiek en hebben hun heftruckcertifi caat gehaald. Praktisch 
alle deelnemers zijn inmiddels aan het werk in een vaste baan. 
Ook is een toolkit opgesteld met handzame praktijkrichtlij-
nen voor het mbo.” Andere belangrijke speerpunten zijn een 
multimodale ontsluiting van de regio en de klimaatopgave. “Ik 
zie absoluut kansen in het besparen van CO2-uitstoot door 
goederenstromen over het spoor en het water te bundelen”, 
vervolgt Tjeerd. “Belangrijk is dat we niet naar grenzen kijken 
maar samenwerken als het gaat om slimme logistiek. Dat geldt 
ook voor een uitdaging als Zero Emission. Om effi  ciënt het 
wagenpark te berekenen en om strategische keuzes te maken 
over voertuigen op alternatieve brandstoff en, kunnen wij de 
gevolgen van verschillende scenario’s simuleren met een plan-
ningsprogramma. Het geeft waardevolle inzichten om de juiste 
data-driven keuzes te maken. De digitalisering zorgt voor een 
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genheid. Maar de sector is bescheiden en moet concurrerend 
blijven voor opdrachtgevers en werknemers vindt Tjeerd 
Middelkoop, regiovertegenwoordiger van Logistics Valley Lie-
mers-Achterhoek. “Samenwerken en kennis delen zijn dan ook 
noodzakelijk voor heel de regio. Ondernemers kunnen bij het 
platform terecht met al hun individuele en collectieve vragen 
over de arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid, 

new business en marktontwikkeling en de fysieke bedrijfsomgeving. 
We verbinden initiatieven, initiëren en stimuleren projecten en 
innovaties en hebben een faciliterende rol.” 

Input van ondernemers
Logistics Valley Liemers-Achterhoek is één van de drie logistieke 
topregio’s in de Gelderse corridor en werkt nauw samen met 
de regio’s Rivierenland en Nijmegen. Het is een initiatief van de 
provincie Gelderland en gemeenten en onderwijs- en kennis-
centra als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), 
ROC’s en Oost NL zijn aangesloten. “We spelen in op actuele 
lokale, provinciale en mondiale ontwikkelingen en die vertalen 
we naar de impact op ons eigen werkgebied”, zo legt Susanne 
Hartskeerl, die verantwoordelijk is voor de communicatie, uit. 
Samen met Tjeerd is zij de drijvende kracht achter het platform. 
“Het regionale bestuur zorgt voor draagvlak voor de projecten 
bij de provincie en de gemeenten. Het is dan ook van belang 
dat er ideeën komen vanuit de ondernemers. Zij hebben te maken 
met diverse ontwikkelingen die kansen bieden en hebben 
vragen waarmee we hen vooruit willen helpen. Vaak ontbreekt 
het hen aan tijd, mankracht en geld. We organiseren ontmoe-
tingen tussen de ondernemers, overheid en kenniscentra zodat 
mensen elkaar kunnen inspireren en ideeën kunnen ontwikke-
len. Zo halen we op 30 september het consortium GelreGroen 
naar onze regio om informatie te geven over de doortrekking 
van de A15 en de verbreding van de A12. Ook laten we tijdens 
de jaarlijkse ‘Dag van de Logistiek’ samen met bedrijven aan 
scholen en zijinstromers zien hoe interessant een carrière in de 
logistiek is.’” 

Hands-on
Op een hands-on manier helpt Logistics Valley kansrijke 
ideeën en plannen te verwezenlijken en spant zich in voor het 
aanvragen van subsidie. “In deze coronacrisis ondersteunen we 
ondernemers met het digitale platform Logistics Valley Helpt”, 
vertelt Tjeerd. “Samen met de regio’s Rivierengebied en Nijmegen 
brengen we vraag en aanbod van mensen en middelen bij 
elkaar. Het ene bedrijf heeft immers een grote vraag naar mensen 
en middelen en een ander heeft ze beschikbaar. We zetten 
structureel in op het versterken van het scholingsaanbod, een 
hogere instroom en uitstroom van vakmensen richting de logis-
tieke arbeidsmarkt. Zo is afgelopen jaar een verkorte opleiding 

effi  ciënter en innovatiever logistiek netwerk. Logistics Valley 
werkt dan ook samen met de HAN aan een verkenning naar de 
kansen van big data en business intelligence.”

Interne logistiek
Logistieke processen zijn zeker niet alleen weggelegd voor 
transport- en logistieke bedrijven. Transport via weg, water, 
lucht of rails is maar een klein deel van logistiek, zo benadrukken 
Susanne en Tjeerd. “In elk bedrijf vinden logistieke processen 
plaats”, aldus Susanne. “Bedrijven in de maakindustrie hebben 
bijvoorbeeld een grote uitdaging aan het stroomlijnen van hun 
interne logistieke processen als vervoer, opslag en verwerking. 
We zien dan ook niet alleen binnen de logistieke sector volop 
kansen in groei en new business, maar ook cross-sectoraal. 
Door samen te werken en kennis te delen, staan we sterker. 
We roepen ondernemers dan ook op om aan te haken!” 
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