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Beste Griffie Druten
In deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen bij The Economic
Board, onze nieuwe collega Dirk van Schaijk, ondersteuning Songfestival, de
nieuwe ronde Rockstart Health en nog veel meer.

Wij wensen iedereen fijne zomermaanden toe.

Boardupdate
Voorzitter Hubert Bruls en directeur Sigrid Helbig waren uitgenodigd op 19 juni
aanwezig te zijn bij de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio
Arnhem Nijmegen tijdens de behandeling van de evaluatie van drie jaar The
Economic Board. In diezelfde vergadering werden de bestuurders bijgepraat
over het plan van aanpak van de versterking van de regionale samenwerking.
In de laatste nieuwsbrief van de Regio Arnhem Nijmegen leest u er meer over.

Belangrijkste onderwerp op de agenda van de boardvergadering op 20 juni was
de integratie van The Economic Board en de Investeringsagenda. Een dag

later werd daar samen met de stuurgroep Investeringsagenda over
doorgesproken. Er is enthousiasme over de integratie en de urgentie van deze
ontwikkeling wordt gevoeld. Enkele onderdelen vragen om een nadere
uitwerking. Het is de bedoeling dat de bestuurders met een voorstel
voor goedkeuring teruggaan naar hun eigen organisaties.

De board heeft afscheid genomen van oud-gedeputeerde Michiel Scheffer. Een
ander vertrekkend boardlid is Marcel Hielkema, die voorzitter van VNO-NCW
Midden is geworden. Tijdens de boardvergadering is zijn opvolger als voorzitter
VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, Bernard de Graaf, benoemd tot boardlid. Beide
boardleden hadden vanaf de oprichting zitting in de board en werden voor hun
inzet bedankt.
Bij het projectbureau is Dirk van
Schaijk op 1 juli begonnen als de
nieuwe manager communication and
marketing. Hij richt zich op het
versterken van het profiel van de
regio Arnhem – Nijmegen –
Wageningen als zijnde dé place to be
op gebied van Food, Health en
Energy.

Kennismaken of bijpraten met Dirk?
Neem dan hier contact met hem op.
In onderstaande video stelt Dirk zich alvast aan u voor, en draagt Roos
Lavrijsen het stokje aan hem over.

Het laatste nieuws

Arnhem krijgt vuilniswagen
op waterstof
Arnhem krijgt vanaf volgend jaar een
vuilniswagen die op waterstof rijdt.
Dat is het gevolg van een Europees
samenwerkingsproject van zeven
steden. Voor het laten rijden van de
bus in Arnhem wordt samengewerkt
met SUEZ, specialist in afval- en
grondstoffenmanagement, en de

Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN).

Lees hier meer

Acht regionale bedrijven in
KVK Innovatie Top 100
De Kamer van Koophandel (KvK)
heeft de honderd bedrijven die in de
KVK Innovatie Top 100 2019 staan
bekendgemaakt. Acht bedrijven uit
de regio Arnhem – Nijmegen –
Wageningen zijn genomineerd. De
genomineerde bedrijven uit de regio
zijn: Epic Drive (uit Andelst), Talent
voor Transitie, Wijkie (beide
Arnhem), Fonkels (Bemmel),
Bambook (Ede), BE O Bottle, FAIR
coffins (beide Nijmegen) en TicTag
(Velp).

Lees hier meer

Steun vanuit regio voor kandidaatstelling Arnhem hosten
Eurovisie Songfestival
Wordt het Eurovisie Songfestival volgend jaar mei gehouden in het
Gelredome? Wij zeggen: ja! Gisteren heeft de gemeenteraad van Arnhem
besloten een bidbook in te dienen, nadat de stad zich eerder kandidaat had
gesteld voor het hosten van het festival. De board ziet dit evenement als een

unieke kans om de regio in heel Europa onder de aandacht te brengen.
Bovendien is Arnhem strategisch gelegen en heeft de regio tijdens eerdere
grootschalige evenementen aangetoond gastvrij te zijn. De board heeft een
ondersteuningsbrief verstuurd.

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

Verdieping: Rockstart komt met nieuwe ronde in een
nieuwe opzet
Vanaf 2015 heeft Rockstart Health een versnellingsprogramma voor startups in de zorg. Op de Nijmeegse Novio Tech Campus krijgen tien
beginnende bedrijven een onderdompeling in de wereld van
investeerders, productontwikkeling, marketing en alles wat er verder komt
kijken bij het opschalen van je onderneming. In september 2019 gaat er
een nieuwe ronde van start.

Cedexis Medical Eyewear deed mee in 2018. Ton Foks vertelt hoe hij de
deelname aan het Rockstart Digital Health-programma heeft ervaren: “Het
heeft ons een versnelling gebracht, in de groei van ons netwerk en in de leercurve
van ons bedrijf. Je wordt omringd door verschillende mentoren en professionals,
die allemaal hun eigen wijsheden en ervaring meebrengen. Daarbij hoort ook
keiharde ongefilterde feedback van bijvoorbeeld investeerders. Eigenlijk is dat de
meerwaarde van het Rockstart programma: versnelling.”

Lees het interview

Op de agenda

Informatiebijeenkomst Kamerleden
Na het zomerreces organiseert The Economic
Board op vrijdag 6 september 2019 opnieuw een
Kamerledenbijeenkomst. Het onderwerp zal dit
keer Sport en Innovatie zijn, waarbij we ingaan
op regionale praktijkvoorbeelden vanuit de
sectoren Food, Health en Energy. Wilt u meer
informatie hierover of ziet u kansen om hierbij
aan te haken? Neem dan contact op met Robert
Smits. Kijk op onze website voor een impressie
van eerdere Kamerledenbijeenkomsten

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


Steeds meer studenten maken tijdens hun opleiding kennis met de
praktijk. Een aantal mooie voorbeelden:
o

RVN@ zet voor de volgende ronde van de Circulaire
Kickstart een speciale samenwerking met studenten van de
master Circulaire Economie van de HAN op touw → Lees
meer.

o

Studenten van de Aeres-opleiding Food verlaten de
schoolbanken om aan de slag bij Ziekenhuis Gelderse Vallei
en Epos Kruiden en Specerijen. En dat smaakt naar meer!
→ Lees meer.

o

Radboudstudenten Bedrijfskunde gaan dit jaar voor de
derde keer bedrijven met (groei)plannen begeleiden met
het Master Buddy-programma → Lees meer.

o

De samenwerking van Alliander, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, het Graafschap College en VO-schoolbestuur
Quadraam rond het technisch traineeship krijgt na een
succesvolle pilot een vervolg → Lees meer.



Butterfly Effect won in 2018 de tweede prijs van de IGNITE Award.
Mede-oprichter Stijn van Kreij vertelt hoe het IGNITE-traject het
bedrijf en hemzelf verder heeft gebracht. Ondernemers kunnen zich
nog t/m 12 juli opgeven voor het 2019-traject. Lees meer.

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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