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Made in DTC komen we overal tegen… 



Frisse blik op de Doetinchemse economie

• Economisch profiel Doetinchem: 

• veelzijdig, maar weinig uitgesproken

• meer dan centrumfunctie Achterhoek

• Kracht van Oost NL: kijk breder!

• kansen experimenteerregio

• Arnhem/Nijm, Wageningen, Enschede

• Daarom: economische foto

• facts & figures: waar staat Doetinchem

• feelings: visie lokale ondernemers

• futures: toekomstkansen Doetinchem



Feiten en cijfers: solide bedrijventerreinenstad

• Ruim 5.000 bedrijven, 33.000 banen

• Middelgrote stad met streekfunctie, springplank omliggende
regio’s

• Minder startende bedrijven, minder opheffingen t.o.v. NL

• Veel werk in industrie (21,9% DTC, 16,2% NL), dienstverlening
(34,2% DTC, 29,8% NL)

• Na Dronten meeste stabiele economie van NL (tussen 1998-
2017) 

• Grote diversiteit -> bestendigheid

• Bedrijventerreinenstad: 13e plaats aantal arbeidsplaatsen per m2 



Feelings: personeel, locatie, imago, netwerken

• Doetinchem: ‘stad in regio’ 

• veel small giants: focus, gemeenschap, 
netwerken, personeel en passie

• stepping stone t.o.v. omliggende regio’s

• Blij met Doetinchem!

• personeel als succesfactor

• positief over vestigingsklimaat en rol bestuur

• Economische opgaven

• personeel (Achterhoeks thema)

• locatie/bereikbaarheid (reistijd)

• imago (‘onbekend, onbemind’)

• netwerken (versnippering)



Futures: op weg naar Toplocatie Oost

• Diversiteit: voedingsbodem voor collectief
leren en open innovaties

• Samenwerking kennisinstellingen:            
kunnen bedrijven het op eigen kracht of 
liggen hier nog onbenutte kansen?

• Circulair ondernemen (vb. Wijnbergen)

• Corona: korte ketens

• Stad in de regio: spelen met schalen

• Kracht andere regio’s ‘lenen’, als interessante
hotspot profileren



Conclusie: basis op orde, blik naar buiten

• Evenwichtige en stabiele
bedrijventerreinenstad met veel small giants

• Kracht is de diversiteit, ook al wordt die nog 
niet ten volle benut

• Hoofdaanbevelingen om uit te groeien tot 
Toplocatie Oost:

1. Zet in op menselijk kapitaal
2. Benut de bedrijventerreinen
3. Zet netwerkkracht buiten Achterhoek in



Vervolg

• Vertalen foto in actieagenda

• Impact corona op bedrijfsleven en
actieagenda

• Samenwerking ondernemersverenigingen

• Werkgroepen, interactieve werksessies
digitaal e/o op locatie

• Kader: 
• gemeente faciliteert het proces
• voorstellen: fundamentele economische

versterking, aansluiting op agenda’s en
organiseren eigenaarschap



Vragen?



NOW 1.0

Sector Aantal
vestigingen

Aanvragen DTC aandeel NOW 
1.0

Retail en autobedrijven 710 82 (22% v.h. totaal) 12%

Industrie 250 57 (16% v.h. totaal) 23%

Horeca 170 57 (16% v.h. totaal) 34%

Zakelijke dienstverlening (m.n. uitzend-
bureaus)

1180 45 (12% v.h. totaal) 4%

Vervoer, opslag, communicatie (m.n. media 
en uitgeverij)

300 36 (10% v.h. totaal) 12%

Bouw 430 22 (6% v.h. totaal) 5%

Overige dienstverlening (m.n. kappers) 550 14 (4% v.h. totaal) 3%

Groothandels 310 14 (4% v.h. totaal) 5%

Gezondheidszorg (m.n. tandarts) 640 12 (3% v.h. totaal) 2%

Sport, cultuur 26 (7% v.h. totaal)


