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“De omgeving van Rhenen is prachtig en de 
drie kernen (Rhenen, Achterberg en Elst) 
komen daarin goed tot hun recht. De kernen 
zijn eigensoortig en divers van aard. Mooie 
natuur en landschappen, de rivier, cultuur, de 
Grebbeberg en het daarbij horende toerisme. 
Toch zijn wonen en recreëren de belangrijkste 
pijlers voor de gemeente, ook binnen de eco-
nomische topregio.”

Het leven draait volgens De Heer niet alleen 
om werken. “We moeten mensen ook de gele-
genheid bieden om te ontspannen en te recreë-
ren. En Rhenen levert binnen de FoodValley 
regio hier haar bijdrage aan. Dat is natuurlijk 
ook belangrijk voor alle bedrijvigheid die door 
de regio wordt aangetrokken. Voor een bedrijf 
dat zich hier vestigt, is het goed om te weten 
dat werknemers ook voldoende ontspannings-
mogelijkheden hebben.”

De gemeente Rhenen wil actief bijdragen aan 
de innovatie van duurzaamheid. De Heer: 
“Innovatie staat zowel hoog op onze agenda 
als op die van FoodValley. Rhenen is er ook de 
gemeente naar om er in te willen investeren en 
de krachten te bundelen. Zo hebben we te 
maken met agrariërs in het Binnenveld, waar 
het altijd een strijd is tussen natuurwaarden en 
agrarisch beheer van grond. Het zou natuurlijk 
mooi zijn als de Wageningen UR de kennis 
praktisch toepasbaar zou maken in het 
Binnenveld en voor de boeren in Rhenen iets 
kan betekenen. Gelukkig gebeurt dat al en 
moet het verder uitgebouwd worden.”

Daarnaast wordt het voormalige defensiecom-
plex de DELM ontwikkeld tot een duurzaam 
kennispark. De gemeente is op dit moment nog 
in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf om 
daar iets moois neer te zetten. De Heer erkent 
dat Rhenen dat niet alleen kan. “We zoeken 
graag de verbinding met onze partners in de 
FoodValley regio om dat samen te doen. We 
hebben immers de ruimte.”

Ook mobiliteit is een van de kernpunten in de 
FoodValley samenwerking. “De Rijnbrug is 
natuurlijk dé ontsluiting naar de regio. Daar 
gaat de komende jaren nog een hoop gebeuren, 
maar de eerste stappen zijn onlangs gezet mid-
dels de Tidal Flow. Voor iedereen gaat dat 
positief uitpakken.”
Ook (toekomstige) ondernemers in Rhenen 
hebben hier dus baat bij. En daar snijdt De 
Heer een belangrijk punt aan: de gemeente 
Rhenen wil zowel de huidige als de toekom-
stige ondernemers zo goed mogelijk van 
dienst zijn en faciliteren. “We gaan tot het 
uiterste om bedrijven naar Rhenen te halen, 
want het is hier gewoon goed ondernemen. De 
bedrijvenkringen zijn actief en organiseren 
regelmatig bijeenkomsten rondom 
FoodValley. Ik vind dat mooi om te zien en 
het maakt me ook wel trots.”

Actief
De overheid wil voor ondernemers in de 
gemeente Rhenen een meer faciliterende rol 
gaan spelen. De Heer: “We gaan actiever wor-
den in het voorlichten van bedrijven. Er 
gebeurt natuurlijk veel op de arbeidsmarkt en 
het gebied van sociale zaken. Daarmee werken 
we samen met andere FoodValley-gemeenten 
en kunnen we optimale voorlichting bieden 
aan onze ondernemers. Dit is ook iets waar wij 
als gemeente in blijven investeren. Gelijkertijd 
moeten we ervoor zorgen dat ondernemers 
elkaar ook opzoeken en inspireren.”

Arbeidsmarktregio
Sinds begin 2015 is de Participatiewet inge-
voerd. Werkgevers moeten hierdoor voor een 
bepaalde periode garantiebanen (banen voor 
mensen met een arbeidshandicap) gaan invul-
len. Wethouder de Heer: “Het aantal garantie-
banen dat regionaal ingevuld moet worden in 
de periode tot en met 2016 is 410, waarvan er 
255 door de marktsector en 155 door de over-
heid ingevuld moeten worden. Voor Rhenen 
(marktsector en overheid samen) zijn dat er 
15. Voor de gehele periode (tot en met 2026) 
voor de hele regio FoodValley 2400 en voor 
Rhenen 100.”
Dit vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen 
en inspanningen. “Een goede match tussen 
werknemer en bedrijf is heel belangrijk”, legt 
De Heer uit. “We gaan voor werkzoekenden 
niet alleen binnen de gemeentegrenzen kijken. 
We kijken juist welke werkgever op deze per-
soon zit te wachten. En dat kan dus best een 
Barnevelds bedrijf zijn voor een Rhenense 
werknemer. Middels deze manier van werken, 
is het voor iedereen een stuk makkelijker, ook 
omdat er een centraal punt is, het Regionaal 
Werkbedrijf Food Valley.”
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Rhenen

Klein, maar betekenisvol

7

Rhenen is een van de 
gemeentes in de regio 
FoodValley. Wethouder 
Jolanda de Heer omschrijft 
de gemeente als 'klein, 
maar betekenisvol'. 
Daarnaast wordt Rhenen 
gezien als de poort tot de 
FoodValley. De gemeente 
Rhenen profileert zich 
binnen FoodValley graag 
als mooie woongemeente. 
Maar dat is natuurlijk niet 
alles. Jolanda de Heer 
vertelt waar Rhenen nog 
meer goed in is.


