Geachte gemeenteraadsleden,
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. U vindt de nieuwsbrief hieronder of u kunt de
nieuwsbrief hier bekijken.
Wij versturen de links naar de volgende nieuwsbrieven eveneens via de griffie. Wilt u de nieuwsbrief
voortaan rechtstreeks ontvangen? U kunt zich hier eenvoudig aanmelden. Daarnaast zijn wij een
actieve twitteraar. Volg ons account hier.
Met vriendelijke groet,
Sigrid Helbig | Directeur
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen
(085) 040 9980
www.theeconomicboard.com

Haak aan en
 Volg @economicboard op Twitter;
 Connect met The Economic Board op LinkedIn;
 En schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk deze e-mail in je browser

Boadupdate
Vanaf heden verwelkomt The Economic
Board een nieuw boardlid: Jan van
Dellen. De heer Van Dellen is wethouder
van de gemeente Arnhem en zet zich
daar onder andere in voor Economische
Zaken. Voorheen was Van Dellen actief
in het bedrijfsleven, onder meer als
country manager Benelux bij
softwareleverancier Infor. Van Dellen
volgt Ron König op bij The Economic
Board.

Veel (inter)nationale aandacht voor State of Fashion
27.500 bezoekers uit binnen- en buitenland kwamen tussen 1 juni en 22 juli naar
Arnhem om de tentoonstellingen en evenementen van State of Fashion 2018 te
bezoeken. Ook in nationale en internationale media was er veel aandacht voor het
event. The Economic Board maakte een analyse van de media exposure rondom
het duurzame modefestival.

Bekijk hier meer cijfers.

Het laatste nieuws

Vijf regionale ziekenhuizen
doen gezamenlijk onderzoek
voor betere zorg
Het Nijmeegse Radboudumc, Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de
Sint Maartenskliniek werken samen met
het Arnhemse Rijnstate en het Jeroen
Bosch Ziekenhuis in Brabant in een
aantal promotie-onderzoeken.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat
samenwerking tot meer impact én een

betere zorg leidt.

Lees het gehele artikel

TropIQ onderzoekt manier
om muggenziekten drastisch
omlaag te brengen
Parel van de regio TropIQ werkt aan een
medicijn tegen malaria. Nu onderzoekt
het team van TropIQ ook de effecten
van medicijnen die huisdieren
beschermen tegen teken en vlooien.

Als mensen deze medicijnen gebruiken,
kunnen ze uitbraken van malaria, Zika
en dengue voorkomen, doordat het
medicijn de ziekte-overbrengende mug
doodt.

Lees het gehele artikel

The Economic Board x Papendal
De uitnodigingen voor het event The Economic Board x Papendal zijn inmiddels
de deur uit. Heeft u zich al aangemeld? Er zijn weer nieuwe
programmaonderdelen bekend. Zo staan niet alleen de directeuren van de
culturele Rijksgezelschappen Oostpool, Introdans en Het Gelders Orkest op het

podium, maar hebben we ook de volgende inspirerende sprekers uitgenodigd:


Patrick van Leuven, ceo van Hoogtwegt: Dit bedrijf uit Arnhem is met
zijn miljardenomzet wereldwijd het #1 familiebedrijf in de handel van
zuivelproducten.



Caroline de Greeff, member of the board van
WindpowerNijmegen: Mede door hun bedrijfsactiviteit is het Nijmegen
gelukt de prestigieuze European Green Capital Award binnen te slepen.



Angela Maas, cardioloog van het Radboudumc: voor haar werk
gelauwerd met een hoge onderscheiding als Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Zij werd in een tijd waarin hart- en vaatziekte als typische
mannenziekten werden beschouwd onderzoeker op het gebied van
vrouwenharten. De Volkskrant publiceerde een inspirerend artikel over
Angela Maas, u leest het hier.

Geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag komen? Stuur dan een e-mail
naar event@theeconomicboard-papendal.com.

Ondernemers en boardleden over The Economic Board

Onderzoeken en rapporten
Er verschijnen regelmatig relevante onderzoeken en rapporten over de regio Arnhem Nijmegen, met Wageningen, al dan niet de speerpunten food, health en energy. The
Economic Board verzamelt deze onderzoeken in haar bibliotheek. Hier kunt u door de
rapporten bladeren, maar ze ook delen met collega's en op social media. Ontbreekt er
nog een relevant document? Tip ons dan via redactie@theeconomicboard.com.

Neem eens een kijkje!

Verdieping: Unieke samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven in regio Arnhem - Nijmegen
Dat er een tekort aan technisch personeel zoals engineers is, is algemeen bekend.
Bedrijven zijn naarstig op zoek naar manieren om scholieren en zij-instromers te
bewegen tot het volgen van een technische opleiding. En naar manieren om ervoor te

zorgen dat deze studenten ook met de gewenste ervaring het werkveld in komen. In de
regio Arnhem – Nijmegen is er een unieke samenwerking ontstaan tussen onderwijs en
bedrijfsleven: : Alliander, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Graafschap
College en VO-schoolbestuur Quadraam slaan de handen ineen. Andere grote
energiespelers in Nederland kijken met een schuin oog naar het traject.

Lees hier verder.

In the spotlight: Nijmegen European Green Capital 2018
Nijmegen mag zich in 2018 een jaar lang European Green Capital noemen. Als
Nijmegen European Green Capital 2018 profileert de stad en de regio rondom
Nijmegen zich een jaar lang met evenementen, activiteiten, congressen en meer.
Allemaal met een duurzaam karakter en onderwerp.

Lees hier alles over dit extra duurzame jaar.

Dan nog dit


Op 5 september gaat de RegioSafari van Regio Arnhem Nijmegen van
start. De bestuurders van achttien gemeenten en de provincie,
gemeenteraadsleden, kennisinstellingen en bedrijven gaan op pad in de
eigen regio. Het jaarlijkse event van The Economic Board (13 september
2018) maakt onderdeel uit van het modulaire programma. Houd de pagina
van de Regio Arnhem Nijmegen in de gaten.



Het waren de laatste Vierdaagsefeesten met Teddy Vrijmoet aan het roer.
De directeur gaat verder bij de Lindenberg. In haar blog voor The
Economic Board schrijft ze over de laatste uren voor de start van de
feesten. Lees hier de blog.



Vanaf juli is Michiel van der Meer aangesteld als projectleider en
coördinator van het Techniekpact. Hij werkt nauw samen met het
projectbureau van The Economic Board, waardoor we de relatie tussen het
Techniekpact en het regionale bedrijfsleven nog verder kunnen
versterken. Lees hier zijn blog.

Volg ons op Twitter
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