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Beste Griffie Druten,
The Economic Board bestaat binnenkort alweer drie jaar. Op 17 februari 2016 kwam de
board voor het eerst bij elkaar. Nu, drie jaar later, hebben er talloze veranderingen en
ontwikkelingen plaatsgevonden in de regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen. We
geven u binnenkort een update over onze doelstellingen en highlights.

De boardleden van het eerste uur blikken alvast terug op de afgelopen drie jaar in een
blog op onze website. Wat is hen bijgebleven? Zijn hun verwachtingen uitgekomen?
Lees hier de blog van voorzitter Hubert Bruls, of die van boardleden Peter van Dongen,
Toon van Asseldonk en Marcel Hielkema.

Boardupdate
Tijdens de boardvergadering op 24
januari jongstleden verwelkomde The
Economic Board een nieuw boardlid:
Ingrid Thijssen, CEO bij Alliander. Toni
Versluijs, CEO bij NXP, nam deze
vergadering afscheid van de board.
Ingrid Thijssen kon meteen een vraag
stellen over de positie van de regio op
het gebied van waterstof tijdens de
presentatie van directeur Luc Kikkert
van Kiemt. De benaming 'de regio is de
ASML van waterstof' leverde
instemmende gezichten op.
Tijdens diezelfde vergadering in DROOM in Elst werd het eerste deel van de evaluatie
van drie jaar The Economic Board, de zelfevaluatie, afgerond. Voor het tweede deel
worden gesprekken ingepland met stakeholders in de triplehelix-samenwerking. Het
adviesbureau Twynstra Gudde begeleidt dit proces en levert een evaluatierapport op.
Dit rapport bieden wij uiterlijk eind april aan aan de Regio Arnhem Nijmegen.

Tot slot blikte de board met een positief gevoel terug op het gesprek van 9 januari met
de stuurgroep Investeringsagenda over het versterken van de samenwerking. De
conclusies uit dat gesprek worden de komende periode verder uitgewerkt.

De drie nieuwe Parels van de regio zijn: Von Gahlen, Food
and Cognition en HyGear
Eind 2018 en begin 2019 heeft The Economic Board samen met haar partners
weer aan drie toporganisaties uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen de
Parel-award uitgereikt. De Parel is een erkenning voor bijzonder duurzame en

innovatieve bedrijven en organisaties actief in de sectoren Food, Health en
Energy. De eer viel ten deel aan Von Gahlen, Food and Cognition en HyGear.
Lees hier meer over deze bedrijven en de Parel-award.

Het laatste nieuws

The Economic Board steunt
komst imec
De Gelderse commissie van Provinciale
Staten kwam dinsdag 15 januari bij
elkaar om onder andere het OnePlanetinitiatief te bespreken. Tijdens dit soort
vergaderingen krijgen externen de kans

om in te spreken. Sigrid Helbig,
directeur van The Economic Board,
maakte van de mogelijkheid gebruik om
het standpunt van The Economic Board
toe te lichten. Het betoog van Sigrid
werd positief ontvangen. U kunt het

Gelderland kiest voor CITC

betoog hier lezen.

In december besloten Provinciale Staten
van Gelderland positief over publieke

Gedeputeerde Staten werken nu een

financiering van het Chip Integration

voorstel uit over de mogelijke komst van

Technology Centre (CITC). De

het onderzoekscentrum imec. Het

provincie en de gemeente Nijmegen

voorstel zal in februari worden

stellen respectievelijk 7,5 miljoen en 2

behandeld door Provinciale Staten.

miljoen euro beschikbaar voor de
komende 4 jaar. Het CITC wil de deuren
openen in het tweede kwartaal van 2019.
Lees hier meer over het CITC.

De komst van het CITC en de vestiging
van een onderzoekscentrum van imec
zouden elkaar versterken. "OnePlanet
gaat over de gezondheid van morgen. De
chips die je hiervoor nodig hebt, kunnen
ontwikkeld worden in het CITC.”

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

Spotlight: Techniekpact Smart & Sustainable
Bent u al bekend met het Techniekpact Smart & Sustainable? In dit programma
bundelen onderwijs, overheid en organisaties hun krachten om de aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en
daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Programma manager
Michiel van der Meer vertelt u er kort over in deze video. Kijk voor alle mooie
projecten die samen werken aan dit programma op de website van het
Techniekpact.

Verdieping: hoe is het nu met… TropIQ Health Sciences?
TropIQ Health Sciences doet onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen om tropische
infectieziekten, die door muggen worden overgebracht, te bestrijden. Denk aan malaria,
dengue (knokkelkoorts) en het Zika-virus. In 2016 ontvingen zij de Parel-award voor
het onderzoek naar een medicijn dat de malariaparasiet in het bloed van mensen doodt.
Hoe is het hen sinds de uitreiking vergaan?

"In 2016 waren er elf mensen in dienst bij TropIQ. Inmiddels zij er zestien mensen en
staan er nog twee vacatures open. Dat betekent dat we als bedrijf echt zijn gegroeid."

Lees het artikel

Regionaal Economische Monitor Arnhem – Nijmegen
Jaarlijks publiceren de gemeenten Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de
provincie Gelderland de Regionaal Economische Monitor. De monitor over 2018
verscheen in januari en laat zien dat de economie aantrekt in de regio: de
werkeloosheid daalt, het aantal banen neemt toe en het Bruto Regionaal Product
ligt boven het landelijke gemiddelde. De Economische Monitor laat zien hoe het
met de regio gesteld staat ten opzichte van 2008 op thema’s als arbeid,
economische ontwikkeling, ondernemerschap, onderwijs en duurzaamheid. Bekijk
hier de nieuwe monitor.

Op de agenda

Brexit update Oost NL
Nederland exporteert jaarlijks voor ongeveer 39
miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maakt
het land de op twee na belangrijkste handelspartner
van Nederland. Wat zijn de gevolgen van de Brexit
voor de handel met het Verenigd Koninkrijk? Tijdens
de bijeenkomst Brexit update worden ondernemers
door Oost NL en diverse sprekers geïnformeerd over
de mogelijke consequenties van de Brexit, die op 29
maart 2019 van kracht gaat. Meer informatie.

EXPERIMENTEER!
Nieuwjaarsfestival Rijk van Nijmegen
Op 4 februari houden RvN@ en WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen een gezamenlijk nieuwjaarsfestival,
EXPERIMENTEER!. Tijdens het festival worden de
vormen van ruimten voor innovatieve experimenten
gepresenteerd, zie je wat de mogelijkheden zijn, hoe je
deze creëert en wat het resultaat kan zijn. Meer
informatie.

Aftrap EER Award 2019
Als meest ondernemende regio van Europa,
organiseert Gelderland in 2019 diverse activiteiten om
de provincie in de schijnwerpers te zetten. De aftrap
van het European Entrepreneurial Regio Award jaar
op 12 februari gaat gepaard met een mooi programma.
Meer informatie.

En dan nog dit


Iedere drie maanden zetten wij een aantal mooie subsidiemogelijkheden
op een rij op het gebied van Food, Health en Energy en de cross-overs
daartussen. Subsidies die u van februari tot en met april kunt aanvragen
vindt u hier.



Gelderland produceert steeds schoner, blijkt uit onderzoek door TNO. De
provincie investeert ook dit jaar weer in het ontwikkelen van
milieuvriendelijke processen in de maakindustrie. Zeven Gelderse
bedrijven wonnen de tender Fabrieken van de Toekomst, waaronder het
Nijmeegse Spierings. U leest hier meer over schone fabrieken.



Het best gelezen artikel in januari is alweer wat ouder, maar
desalniettemin niet minder interessant: Radboudumc werkt aan gezonde
medewerkers. Bijna twee jaar loopt nu bij het Radboudumc het
programma Healthy Professionals. Met een persoonlijke coach gaan
medewerkers aan de slag om te kijken hoe ze hun leven gezonder kunnen
inrichten.



De best gelezen blog is van The Economic Board-directeur Sigrid Helbig.
Zij blikt vooruit op 2019 en doet weer een aantal voorspellingen voor het
komende jaar: "Internationaal blijven we ook in 2019 hunkeren naar de
tijd dat we bij ‘Donald’ automatisch aan ‘Duck’ dachten."

Ontvangen uw collega's, zakenrelaties, concurrenten, partners,
werknemers en werkgevers onze maandelijkse update al? Zorg
dat ze op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de Beste
Circulaire Regio van Nederland.
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