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Beste Matthijs Kop
In deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van de samenwerking tussen
de Investeringsagenda en The Economic Board, onze nieuwe collega Robert Smits, het
jaarlijkse event van The Economic Board en nog veel meer.

Een dag uit het leven van...
Roos Lavrijsen vervulde de afgelopen drie jaar met veel plezier de rol van
Marketing communications manager bij het projectbureau. Zij werd vanuit partner
Alliander als linking pin bij The Economic Board ingezet. Per 30 juni gaat zij ons
verlaten, maar niet voordat ze het stokje heeft overgedragen aan haar opvolger
Dirk van Schaijk. In onderstaande video neemt ze u en Dirk mee voor een kijkje
in de keuken (letterlijk), en stelt Dirk zich alvast aan u voor.

Boardupdate
De board vergadert regulier vijf keer per jaar. De eerstvolgende vergadering is op
donderdag 20 juni. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de ontwikkelingen op
het gebied van regionale samenwerking. Het voorstel hoe de intensievere
samenwerking tussen de Investeringsagenda en The Economic Board eruit kan zien en
welke principes daaraan ten grondslag liggen, wordt besproken in samenhang met de
discussienota 'Versterking regionale samenwerking' van de achttien regiogemeenten.
Het voorstel wordt een dag later, op 21 juni, gezamenlijk met de stuurgroep
Investeringsagenda besproken.

Bij het projectbureau is afgelopen maand
Robert Smits begonnen als nieuwe
Program manager Lobby vanuit partner
gemeente Nijmegen. Zijn
werkzaamheden liggen nadrukkelijk op
het bundelen en coördineren van
lobbytrajecten in de regio. Om de
belangen van onze regio in onder andere
Den Haag, Brussel en Duitsland te
bewaken werkt hij veelvuldig samen met
de verschillende lobbygremia, zoals
Bureau Brussel en de lobbyisten van de
provincie Gelderland. Mocht u willen
kennismaken, neem dan contact op met
Robert.

Spotlight: Waterlinzen, de proteïne van de toekomst

Greenhouse Protein is een project dat valt onder de paraplu van NEXTgarden in
de gemeente Lingewaard. Het project is gericht op de teelt, raffinage en afzet van
waterlinzen in het gebied van NEXTgarden als alternatieve bron voor proteïne.
Momenteel wacht men op een belangrijke beslissing in Brussel: worden (de
eiwitten uit) waterlinzen goedgekeurd voor menselijke consumptie of niet? Lees
hier meer over het project.

Het laatste nieuws

Studenten van Rijn IJssel
winnen landelijke prijs,
project HAN
publiekslieveling
Het bedrijf GIGG van drie studenten van
Rijn IJssel uit Arnhem is gisteren
uitgeroepen tot Student Company van
het Jaar 2019 in de categorie mbo. Ze
werden in het Beatrix Theater in Utrecht
verkozen boven vier andere
genomineerde bedrijven. GIGG mag nu
in juli meedoen aan de Europese finale in
Lille. Daarnaast kregen ze een cheque

van 200 euro.

Ook de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) viel in de prijzen. Het
project Iedereen Beweegt, dat als derde
eindigde in de categorie hbo, werd
gekozen tot publiekslieveling.

Lees hier meer

WUR duurzaamste
universiteit, VHL
duurzaamste hogeschool van
Nederland
De regio heeft uitermate goed gescoord
bij de bekendmaking van de ranglijst
SustainaBul 2019 voor duurzame
hogescholen en universiteiten.

Wageningen University & Research
(WUR) kreeg de eerste plek toebedeeld.
De hogeschool Van Hall Larenstein
(VHL) eindigde op een eervolle tweede
plek en mag zich opnieuw de
duurzaamste hogeschool van Nederland
noemen.

"Échte duurzame innovatie komt van jonge
mensen, zoals onze studenten, alumni en
ondernemers", zo liet lector Rik Eweg van

VHL eerder al weten aan The Economic
Board.

Lees hier meer

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

Succesvolle Dutch Technology Week en festival The
Future of Us
Van 20 tot en met 25 mei vond de Dutch Technology Week plaats. Ook in
Nijmegen en Arnhem werden deze editie activiteiten georganiseerd.

Donderdag 23 mei werd op IPKW het festival over duurzaamheid en innovatie

The Future of Us georganiseerd. Ruim 400 bezoekers luisterden naar sprekers als
Jan Jonker en Ruud Koornstra. Bezoekers konden daarnaast deelnemen aan
kennissessies over waterstof, biomassa, human capital en circulair geld.

Zaterdag 25 mei 2019 kwam de landelijke Dutch Technology Week voor het eerst
naar Nijmegen, in de vorm van een High Tech Ontdekkingsroute op de Radboud
Universiteit en Novio Tech Campus. Ruim 1500 bezoekers, waarvan veel ouders
met kinderen, kwamen kennismaken met techniek.

Verdieping: WUR gaat samen met partners voor miljoen ton
minder voedselverspilling
Al jarenlang zet Wageningen University & Research (WUR) fors in op het thema
voedselverspilling. Programmamanager Toine Timmermans is de initiator en verbinder.
“Het is noodzakelijk dat het systeem uiteindelijk op zijn kop gaat”, zegt hij.
“We willen in Nederland binnen tien jaar de voedselverspilling halveren. Dat betekent

dat we een miljoen ton voedsel in de keten willen houden. We hebben zes verschillende
roadmaps bepaald, waaronder één voor consumenten, maar ook één voor de retail en
één die specifiek over voedselproductie gaat."

"We willen graag met alle retailers en leveranciers in de hele keten afspraken maken,
bijvoorbeeld over de verspilling van groente en fruit. En we proberen ook te zorgen
voor aangepaste wetgeving, om innovaties makkelijker toe te kunnen passen. Dat is
bijvoorbeeld nodig om het afval van restaurants weer te mogen gebruiken als voer voor
varkens en kippen.”

Lees het interview

Op de agenda

Business Angels Netwerk Nijmegen
Hierbij willen wij u graag informeren over de
voortgang van het Business Angels Netwerk Nijmegen.
Op donderdag 13 juni vindt een volgende, besloten,
bijeenkomst plaats die in het teken staat van het
thema: Wat doet een plek met een bedrijf? Ondernemers
en business angels gaan met elkaar in gesprek. De

bijeenkomst wordt georganiseerd door The Economic
Board, Oost NL, gemeente
Nijmegen, Briskr, Rockstart, Rabobank Rijk van
Nijmegen en Poelmann van den Broek Advocaten.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen
met Richard Dobbelmann.

INNOVATE Meetup PLASTIC
Tijdens de INNOVATE Meetup PLASTIC op 11 juni
2019 wordt er gediscussieerd over oplossingen voor
de plastic problematiek. De Meetup is onderdeel van
het jaarlijks terugkerende INNOVATE-festival. Meer
informatie.

Mercator Launch Summer School
Van 8 t/m 12 juli organiseert Mercator Launch de
‘Summer School: start your own business’. In één
week tijd werken (PhD-)studenten hun business idee
uit tot een uitgewerkt en gevalideerd business
plan. Tijdens deze crash course, georganiseerd
door Mercator Launch, leren de studenten hoe ze een
idee valideren, een bedrijfsplan schrijven, een team
opzetten en hoe ze fondsen werven. Meer informatie.

Event The Economic Board x
INNOVATE
In Arnhem – Nijmegen – Wageningen gaan verbinden,
samenwerken, experimenteren en innoveren hand in
hand. Op 3 oktober spreken inspirerende innovators
over belangrijke oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen tijdens het jaarlijkse event The Economic
Board in de Eusebiuskerk. Dit keer slaan we de
handen ineen met festival INNOVATE.

Tipje van de sluier:
Heino Falcke, hoogleraar astrodeeltjesfysica en
radioastronomie aan de Radboud Universiteit, heeft in
april samen met zijn wetenschapscollega’s tijdens een
persconferentie in Brussel de eerste resultaten van
sterrenstelsel M87 gepresenteerd. Op 3 oktober vertelt
hij als keynote-spreker over zijn twintig jaar oude
droom die eindelijk in vervulling ging.

Meer informatie.

En dan nog dit


Bart Kiemeney, hoogleraar kankerepidemiologie en onderzoeker aan het
Radboudumc, gaat deze zomer de 21 etappes van de Tour de France
fietsen. Zijn doel? 50.000 euro ophalen voor het Radboud Oncologie
Fonds. "Het was ooit een jongensdroom. Nu het steeds dichterbij komt lijkt het

meer op een verlate midlifecrisis. De Tour de France fietsen. 5 juli is het zover.
Dan ga ik, op mijn 59e, beginnen aan de 21 etappes." Lees Kiemeney zijn

verhaal hier verder.


Deze zomer kunnen (aspirerend) ondernemers uit het Rijk van Nijmegen
voor het eerst meedoen met de ZomerOndernemer. Dit concept is al ruim
tien jaar in verschillende Nederlandse steden beproefd en heeft als doel
jongeren te boeien en binden aan de regio. Fleur Huijs, deelnemer
ZomerOndernemer Utrecht en oprichter Fleur Presents, vertelt hoe het
traject haar verder heeft geholpen. Geïnteresseerde (aspirant) ondernemers
kunnen zich nu nog aanmelden. Meer informatie.



Bent u sociaal ondernemer? De IGNITE Award biedt u de mogelijkheid
op een intensief coachingstraject, een bedrijfsvideo én een geldprijs ter
waarde van 100.000 of 50.000 euro. Aanmelden kan tot en met 12
juli. Meer informatie.



Drie jaar na de start van The Economic Board was het niet alleen tijd om
te kijken wat onze resultaten zijn, maar ook om te evalueren. In oktober
2018 is begonnen met het evaluatieproces, dat eind april 2019 is afgerond.
Wij kijken met een tevreden gevoel terug op het evaluatieproces. Het
rapport van zowel de uitkomsten uit de zelfevaluatie als de externe
evaluatie met stakeholders laten ons inziens zien dat er behoefte is om
door te gaan met The Economic Board. Uiteraard is er ruimte voor
verbetering en daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. U kunt hier
meer lezen over het proces en het rapport.

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.
Schrijf ze hier in
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