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Beste <<Naam>>
Met de zomermaanden achter ons, kijken we bij The Economic Board
halsreikend uit naar 3 oktober 2019. Dan verwelkomen we onze partners uit het
bedrijfsleven, van kennisinstellingen en de overheid in de prachtige
Eusebiuskerk in Arnhem voor ons jaarlijkse event. Het thema van dit jaar is
innovatie. Hoe kan het ook anders met festival INNOVATE als partner. Met
sprekers als Heino Falcke, Manon van Beek, John Baekelmans en Mirjam van
't Veld belooft het weer een enerverende avond te worden. Bent u erbij?

In deze nieuwsbrief informeren we u verder over The Economic Board, de
werkbijeenkomst over Sport & Innovatie voor Eerste en Tweede Kamerleden,
regionale ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence, het jaarlijkse event van
The Economic Board en de komst van de Sage Venture Accelerator in oktober.

Tot 3 oktober!

Boardupdate
Op 3 oktober vergadert de board, voorafgaand aan ons jaarlijkse event, bij de
gemeente Arnhem. In de volgende nieuwsbrief meer over deze vergadering,

net als een update van de ontwikkelingen op het gebied van de intensivering
van de regionale samenwerking.
Per 1 juli is Tjerry Verhoeven gestart
als regiomanager Arnhem-Nijmegen
bij VNO-NCW Midden. Net als haar
voorganger Pieter de Boer is Tjerry
Verhoeven met regelmaat te vinden
op ons kantoor en voert ze als
inkind-bijdrage vanuit VNO-NCW
Midden ook werkzaamheden voor
The Economic Board uit. Wilt u
kennis met haar maken, neem dan
contact op met Tjerry Verhoeven.

Kamerleden in Nijmegen om te praten over sport,
gras, voeding en gezondheid
Op vrijdag 6 september kwamen Eerste en Tweede Kamerleden en
Gelderse experts in sport, gezondheid en voeding bijeen bij het Gelderse
bedrijf Barenbrug. In de Nijmeegse vestiging van deze innovatieve
grasontwikkelaar wisselden betrokkenen informatie uit over innovaties
rondom sport, voeding, gezondheid en gras. Daarbij werden
praktijkvoorbeelden uit de regio aan de Kamerleden voorgelegd.
“Dit zijn prachtige voorbeelden en dat gebeurt gewoon hier in
Gelderland.”
Aanwezige Kamerleden waren Eerste Kamerlid Esther – Mirjam Sent van
de PvdA en hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan
de Radboud Universiteit, en Tweede Kamerleden Hayke Veldman van de
VVD en Lisa Westerveld van GroenLinks.
Bekijk de sfeerimpressie met reacties van de Kamerleden hieronder
en/of lees het volledige verslag van de bijeenkomst hier.
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Vanaf 5 september 2019 is er een

Overheid financiert aanleg
slimme laadpalen, Arnhem
een van 21 deelnemers
De gemeente Arnhem is een van de
21 gemeenten in Nederland die is
uitgekozen voor de aanleg van
nieuwe laadpleinen met slimme
laadpalen. Staatssecretaris Van
Veldhoven (Infrastructuur en
Waterstaat) heeft vijf miljoen euro
toegezegd om gemeenten te
subsidiëren bij de aanleg van de
laadpalen van de toekomst.

Lees hier meer

CITC opent zijn deuren op
de Novio Tech Campus
Het CITC kan nu echt van start.
Vanaf 2 september zijn de eerste
werknemers van het CITC te vinden
in hun nieuwe kantoor in gebouw M
op Novio Tech Campus (NTC). "Het
innovatiecentrum voor nieuwe
chipintegratietechnologie is al volop
in ontwikkeling, maar de eigen
fysieke locatie maakt het natuurlijk
wel tastbaarder,” aldus Rikus
Wolbers, directeur NTC.

Lees hier meer

Ook op de hoogte blijven van de nieuwste

ontwikkelingen? Volg ons dan nu op Twitter.
Volg ons en praat mee

Hoe kan The Economic Board u helpen?
Wellicht kent u hem al? Wellicht nog niet. The Economic Board
ontwikkelde het afgelopen jaar een mooie animatie waarin toelichting
wordt gegeven wat wij als organisatie doen en waar we u of uw partners
mee kunnen helpen. U kunt de animatie hieronder bekijken en de link
delen met andere geïnteresseerden. De animatie is ook beschikbaar in
het Engels en Duits. Bekijk ze allemaal hier.

Verdieping: Hoogleraar Informatica Tom Heskes over
Nijmeegse human centered AI
De Radboud Universiteit (RU) is landelijk gezien een zwaartepunt in Artificiële
Intelligentie (AI) en Data Science (DS). De universiteit blinkt uit in
zogenoemde human centered AI. De sociale en medische wetenschappen zijn
de drijvende krachten in deze ontwikkeling.
Tom Heskes is hoogleraar Informatica en vertelt over het AI-profiel van de

RU. “De huidige visie in Europa is dat je AI niet op zich moet zien, maar samen
met anderen moet doen. Daar past het Nijmeegse profiel goed in. Wij zijn heel
sterk zijn in sociale wetenschappen én in de technische kant van informatica.”

Een van de toepassingen waar aan gedacht kan worden, is bijvoorbeeld een
app die oudere mensen helpt niet in babbeltrucs te trappen. Lees hier meer >

Lees het interview

Internationale consultants op zoek naar scale-ups die
verder willen groeien
De Sage Venture Accelerator komt in de eerste week van oktober weer
naar Nijmegen. Deze keer spreken de internationale consultants en
investeerders met scale-ups die ze kunnen helpen verder te groeien door
hun netwerk aan te boren, ze te introduceren in nieuwe markten en door
hun kennis te delen.
In de video hieronder vertelt Han van 't Klooster, CEO van PharmaCytics,
over zijn ervaringen met de Sage Partners. Wilt u ook om de tafel met de
partners of bent u op zoek naar meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met onze business associate Richard Dobbelmann.

Op de agenda
Food and Cognition start-event
De consortiumpartners van
onderzoeksprogramma Food and Cognition
organiseren op 16 september het start-event,
waarbij de wetenschap, het mkb en de industrie
van Oost-Nederland aan elkaar wordt verbonden.
Wilt u als mkb’er pitchen op dit evenement of wilt
u in contact komen met het Food and Cognitionconsortium? Meer informatie.

Event Experience design
Hoe kun je experience design inzetten om van
uw event een onvergetelijke ervaring te maken?
Een event begint en eindigt niet bij het event zelf.
Het wordt gevormd door de aanloop, het event
zelf en de manier waarop mensen er nog tijden
over napraten. Dat vraagt een hele andere
manier van events ontwerpen. Op 16 september
leert u hoe u experience design kunt inzetten
voor uw eigen event. Meer informatie.

Waterstof Innovatiemissie China
Van 22 tot en met 28 september 2019
organiseert GO4EXPORT de Waterstof
Innovatiemissie naar China. Deze missie is
interessant als u actief met waterstof bent en uw
aanwezigheid in de Chinese markt wil uitbreiden,
of de markt wil verkennen. Meer informatie.

Lees hier het interview met Judith van de
Bovenkamp, Oost NL en GO4EXPORT, over de
handelsmissie.

Kiemt Congres – Samen maken we
de draai!

Op maandag 30 september draait tijdens het
Kiemt congres alles om circulaire economie. In
het uitgebreide programma komen visionairs,
innovatieve ondernemers, kennisinstellingen,
bezoekers, bedrijfsleven en overheden aan het
woord. 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 in Arnhem. Dit keer slaan we
de handen ineen met festival INNOVATE. Meer
informatie.

En dan nog dit


Momenteel onderzoeken we op de website van The Economic
Board of de informatie die wij aanbieden aansluit bij de wensen en
behoeften van de gebruikers. Het wordt zeer op prijs gesteld als u
als gebruiker van onze website de korte enquête (max. 2 minuten)
zou willen invullen. De enquête verschijnt automatisch als u naar
theeconomicboard.com surft.



De selectiedagen van Rockstart Health zijn afgerond. Binnenkort
verhuizen de tien geselecteerde organisaties van over de hele
wereld naar Nijmegen. Lees hier het interview met Cedexis over
het Rockstart Health-programma.

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

Als abonnee van onze maandelijkse update over The Economic Board, zijn wij
benieuwd of er behoefte is aan een separate wekelijkse of tweewekelijkse
nieuwsbrief met daarin alleen de artikelen die in de afgelopen periode zijn
verschenen. Zou u zich hiervoor willen inschrijven?

Ja, wekelijks
Ja, tweewekelijks
Nee

Copyright © 2019 The Economic Board, alle rechten
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Ons e-mailadres is:
redactie@theeconomicboard.com

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw instellingen wijzigen of u uitschrijven voor
deze nieuwsbrief

