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Beste Griffie Druten,
Het einde van het jaar nadert. Waarschijnlijk bent u net als wij druk doende met
het afronden van werkzaamheden en taken. Wellicht kijkt u deze dagen terug
op het afgelopen jaar en werpt u alvast een blik op het aankomende jaar. Op
onze website verschijnen de komende tijd blogs en nieuwsberichten waarin wij
en partners terugblikken op 2018 of voorspellingen doen voor 2019. Het eerste
artikel is al verschenen: welke verwachtingen kwamen uit? Hieronder laten we
in een kort filmpje zien welke hoogtepunten 2018 voor ons kende.

Wij wensen u prettige feestdagen!

Boardupdate
In het evaluatieproces van drie jaar The Economic Board zijn weer een aantal
stappen gezet. Boardvoorzitter Hubert Bruls en directeur Sigrid Helbig hebben
op 12 december op uitnodiging van het Bestuurlijk Overleg van de Regio
Arnhem Nijmegen een toelichting gegeven op het evaluatieproces. Daarbij
kwam ook de vraag ter sprake op welke manier de regiogemeenten kunnen
worden betrokken. Er is onder andere afgesproken dat een aantal leden van
zowel het portefeuillehoudersoverleg Economie als het Bestuurlijk Overleg
wordt geraadpleegd tijdens de stakeholdersronde.

Daarnaast staat er op 9 januari een bijeenkomst gepland tussen The Economic
Board en de bestuurlijke stuurgroep Investeringsagenda. Doel van de
bijeenkomst is om te verkennen hoe gezamenlijk meer impact op de regionale
economie kan worden gerealiseerd. Ageeth Telleman van Twynstra Gudde, die
de externe begeleider van het evaluatieproces is, begeleidt ook de bijeenkomst
op 9 januari. Dit omdat de verkenning diverse raakvlakken heeft met het
evaluatieproces.

Een deel van de boardleden heeft vanaf de oprichting in februari 2016 zitting in
The Economic Board. In een serie blogs – die loopt tot 17 februari 2019 –
blikken wij met enkele boardleden van het eerste uur terug op de afgelopen
drie jaar. Boardlid Toon van Asseldonk trapt de reeks af.

Lees hier de blog van boardlid Toon van Asseldonk.

Regiolunch met Kamerlid Chris Stoffer op
IPKW rondom Clean Mobility
Periodiek organiseren wij werklunches voor Kamerleden. Op 7 december
was Kamerlid Chris Stoffer (SGP) onze gast, tijdens de bijeenkomst op
IPKW die in het teken stond van Clean Mobility. Inhoudelijke bijdragen
waren er van Ton van Meegen van PortLiner over schone binnenvaart,
Ellart de Wit van HyGear over waterstof én Pieter de Boer van VNO-NCW
Midden over het versnellen van de ICE. In aanwezigheid van diverse
boardleden kreeg de groep onder andere een demonstratie waterstof
tanken. Kamerlid Chris Stoffer: "Echt mooi om te zien hoe bij HyGear
waterstof wordt gemaakt. Ik had het nog nooit gezien". Lees hier het
verslag.

Parel-awards voor HyGear en Von Gahlen
We zijn bezig met de vierde uitreikingsronde sinds de oprichting van de
Parel-awards. De bedrijven en organisaties die een award ontvangen

hebben met elkaar gemeen dat zij op een manier impact maken op het
gebied van de speersectoren Food, Health en Energy. HyGear uit Arnhem
mocht in aanwezigheid van Kamerlid Chris Stoffer de award in ontvangst
tijdens de werklunch op 7 december. CTO Ellart de Wit: "Ik ben natuurlijk
nog steeds hartstikke trots op de Parel-award die ons gegeven is".

Gisteren overhandigde directeur Sigrid Helbig de Parel-award aan de
directie van Von Gahlen uit Zevenaar, Alex en Jaap Duiker. Dit bedrijf
werkt gestaag aan haar bekendheid in de regio, maar maakt vooral impact
als wereldspeler in de nucleaire geneeskunde. Om te benadrukken dat het
om een groepsprestatie gaat, gebeurde de ontvangst van de award in
aanwezigheid van alle medewerkers. Lees meer.

Twee van onze bestaande Parels kwamen vorige week in het nieuws.
Parel Allego uit Arnhem maakte bekend dat zij een investering van €40
miljoen ontvangt van de Europese Investeringsbank, waardoor het bedrijf
een belangrijke stap kan zetten om internationaal verder uit te breiden.
Parel Slim Opgewekt uit Arnhem won als FD Gazelle ook de Oryx-award.
Lees meer.

Het laatste nieuws

Patiënten testen
breincomputerinterface
en zijn enthousiast
Dankzij de brein-computerinterface
kunnen mensen met ALS, en andere
locked-in patiënten, straks weer

communiceren met hun omgeving.
Onlangs is het systeem getest bij
ALS patiënten op de afdeling
Revalidatie van het Radboudumc.

De eerste reacties zijn positief. Door
deze test is er een mooie
samenwerking ontstaan tussen het
Radboudumc, MindAffect en het
Donders Instituut. Lees meer.

WUR en Liander
onderzoeken impact
zonne-energie op het
net
Wageningen University & Research
(WUR) en Liander onderzoeken
samen hoe we met de stijgende
opwekking van zonne-energie
moeten omgaan. Het huidige
elektriciteitsnet is daar namelijk niet
voor ontworpen.

Men hoopt uiteindelijk een zelflerend
model te kunnen ontwikkelen,
waarmee in de toekomst nauwkeurig
kan worden voorspeld hoeveel
zonne-energie er op de netten komt.
De onderzoekers maken daarbij
onder andere gebruik van data van
de Radboud Universiteit. Lees meer.

Verdieping: 'Nieuwe deeltijdstudie HAN:
Smart Industry'
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) komt met een nieuwe

deeltijdstudie: Smart Industry. Het is één van de antwoorden die de hogeschool
heeft op een veranderende vraag van deeltijdstudenten en hun werkgevers.
Smart Industry speelt in op de innovatiekracht van de maakindustrie.“Er is niet
alleen een nijpend tekort aan personeel in de technische sector, maar
technologische ontwikkelingen en thema’s zoals de energietransitie zorgen ook
voor andere vragen.”

Eerder dit studiejaar startte op de HAN ook al een nieuwe master Circulaire
Economie.

Lees hier het artikel

Spotlight: Ingredient Farm
van NEXTgarden
Ingredient Farm richt zich op de ontwikkeling van duurzame teelt,

verwerking, veredeling, processing en afzet van natuurlijke ingrediënten
en specerijen in tuinbouwgebied NEXTGarden in de gemeente
Lingewaard. Adviseur Jan Taks en kweker Pim Rikken lichten de
bijzondere samenwerking rondom deze nieuwe teelten toe. Bekijk hun
pitch.

Op de agenda

Vervolg Sage Venture
Accelerator in januari
De Sage Partners komen opnieuw naar de regio.
Deze internationale consultants hebben al veel
bedrijven met hun kennis en advies geholpen.
Heeft u interesse om uw bedrijf of innovatie in
januari te pitchen? Neem dan contact op met
Richard Dobbelmann.

Meet Up Bedrijven Food,
Logistics & Sustainability
Op 23 januari vindt de Meet Up Bedrijven Food,
Logistics & Sustainability plaats bij Cornelissen in
Nijmegen. Gemeente Nijmegen, The Economic
Board, het Logistiek Expertise Centrum regio
Nijmegen en de Logistics Valley zijn de
initiatiefnemers. U kunt zich nu alvast
aanmelden.

En dan nog dit


Jeroen Klerkx, fiscaal jurist en specialist innovatiebox bij KLX
Fiscaal, vertelt in zijn blog dat het voor ondernemers interessant
kan zijn om de innovatiebox toe te passen, omdat daarmee de
innovatieve winst voor een periode van jaren een stuk minder wordt
belast. Hij legt uit wat de innovatiebox precies is. Zijn tip: bespreek
de mogelijkheden van de innovatiebox met uw fiscalist. Lees hier
de blog.



Partner Radboud Universiteit heeft een mooi initiatief rond de
feestdagen. In 31 artikelen bieden evenveel hoogleraren
perspectieven over Kerst. Deze artikelen zijn zowel in het
Nederlands als Engels beschikbaar. Bekijk hier de 31
perspectieven.

Ook op de hoogte blijven van de nieuwste
ontwikkelingen? Volg ons dan nu op Twitter.
Volg ons en praat mee
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