Na de drukte van ons jaarlijkse event en de European Week of Regions and
Cities zijn de laatste twee maanden van 2019 aangebroken. Tijd om een blik te
werpen op de plannen die aan het begin van het jaar gemaakt zijn en een
tandje gas bij te geven.

In deze update informeren we u over een aantal belangrijke ontwikkelingen bij
The Economic Board, waaronder de samensmelting met de
Investeringsagenda Arnhem - Nijmegen, Artificial Intelligence en #Lifeport. Ook
kunt u meekijken in een dag uit het leven van een van onze collega's, deze
keer onze business associate Richard Dobbelmann.

P.s. Helpt u onze website verbeteren? We zouden het op prijs stellen als u
deze korte vragenlijst in wilt vullen. Alvast bedankt!

Een dag uit het leven van business associate Richard
Dobbelmann
Velen van jullie kennen onze business associate Richard Dobbelmann
wellicht al. Hij weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio
Arnhem - Nijmegen - Wageningen. In de video laat hij zien waar hij zich
zoal mee bezighoudt op een werkdag. Een afspraak met Richard maken?

Kijk dan hier.

Boardupdate
7 november 2019 werden alle processen rondom de versterking van de
onderlinge samenwerking tussen de regiogemeenten en het samen gaan van
de Investeringsagenda Arnhem – Nijmegen en The Economic Board Arnhem –
Nijmegen - Wageningen, op elkaar afgestemd.

Na eerdere gesprekken en verkenning van de mogelijkheden door de kopgroep
van de Investeringsagenda en de leden van The Economic Board is besloten
om samen verder te gaan. In deze nieuwe samenwerkingsvorm worden de
doelen van The Economic Board en de Investeringsagenda nog beter op elkaar
afgestemd, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het economische
klimaat van de regio.

Doel van de bijeenkomst was om te bepalen welke onderdelen van de
samenwerking in triplehelix-verband moeten worden opgepakt en welke delen
een plek moeten krijgen in het versterkingsproces van de regiogemeenten. Wij
houden u op de hoogte. Lees hier meer over deze bijeenkomst of bekijk de
video hieronder.

Artificial Intelligence
In samenwerking met de Radboud Universiteit en het Radboudumc zet
The Economic Board, dat de stempel approved by aan dit
initiatief heeft gegeven, zich in voor versterking van het AI-ecosysteem.
Door een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven,

kennisinstellingen en overheden op gebied van AI profiteert de hele regio
van de uitzonderlijke AI positie die Radboud momenteel inneemt. Lees
hier meer.

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst voor Kamerleden, op 6 december,
staat AI dan ook centraal als thema. We laten dan zien welke kennis en
kunde op dit gebied aanwezig is bij de kennisinstellingen en bedrijven uit
de regio.

Het laatste nieuws
IPKW Beste Circulaire Werkplaats
van Nederland
Het Arnhemse Industriepark Kleefse Waard
(IPKW) is op 31 oktober 2019 benoemd tot
Beste Circulaire Werklocatie van Nederland.
Tijdens het jaarlijkse BT Event, dat in 2019
gehouden werd op IPKW, won het innovatieve
bedrijventerrein de Circular Economy Award. Het
event vond hier plaats, omdat de regio ArnhemNijmegen vorig jaar de award won van Beste
Circulaire Regio. Lees hier meer.

Sage Partners ontmoetten 60e
regionale ondernemer
Na het eerste bezoek van de Sage Venture
Accelerator begin 2018 aan deze regio, volgden
er nog veel meer bijeenkomsten. In oktober 2019
ontmoetten de Sage Partners alweer de 60e
ondernemer. Lees hier meer over de Sage
Venture Accelerator.

ZomerOndernemer Rijk van
Nijmegen wint landelijke finale 2019
Met hun start-up Pontem Project werden Joep
Helsen (19) en Elyas Razawi (20) verkozen tot
beste ZomerOndernemer 2019. Nu maken ze
zich op voor de Europese finale, komend
voorjaar in Riga. Lees hier meer.

Accountmanagers
OndernemersPunt gemeente
Nijmegen op bezoek bij The
Economic Board
De accountmanagers van het
OndernemersPunt Nijmegen zijn het eerste
aanspreekpunt voor ondernemers in Nijmegen.
Zij kwamen op 9 september op bezoek bij The
Economic Board om nader kennis te maken, uit
te wisselen waar beide partijen mee bezig zijn en
om werkzaamheden af te stemmen om nog beter
gezamenlijk op te trekken en ondernemers te
ondersteunen.

Verdieping: Burgers Geven Energie betrekt échte
mensen bij échte energieprojecten: “Anders gaat het te
traag”
Via burgerparticipatie tot mooie energie-initiatieven komen die zorgen voor
verbinding in plaats van gemopper. Dat is wat Burgers Geven Energie als doel
heeft. Pim de Ridder, secretaris van Wiek-II, legt uit waarom het initiatief
daadwerkelijk werkt.
Het gaat er uiteindelijk om dat mensen, burgers, zich betrokken voelen. “De
initiatieven moeten echt van de mensen zijn. Sociale vernieuwing dus. We
willen dat mensen voelen dat ze er iets over te zeggen hebben als collectief.
Dat de beslissingen in een zaal in Nijmegen worden genomen, niet in een
boardroom in Oslo”, besluit De Ridder.

Lees het interview

#Lifeport
Via #Lifeport worden verhalen gedeeld die deze regio een gezicht geven.
Verhalen over een langer, beter en gezonder leven voor de mens.
Innovaties met een human touch. Food, Health en Energy liggen aan de
basis, Hightech is wat de innovaties mogelijk maakt.
Het zijn de verhalen die worden gedeeld met #Lifeport waarmee we de
zichtbaarheid en daarmee de vindbaarheid van deze regio in Den Haag,
Brussel, Europa en de rest van de wereld groter maken. Waarmee we
deze regio een herkenbaar gezicht geven.
Wij nodigen u uit om uw verhaal, uw innovatie, uw mijlpaal, misschien ook
uw ambitie, uw vragen, uw visie te delen via #Lifeport. Met ons, uw
collega’s in de regio, en met de rest van de wereld. Samen bouwen we
aan ons eigen verhaal; een herkenbaar, onderscheidend én geloofwaardig
verhaal van de regio.
Doet u mee? Wat kunnen we voor u betekenen?

Meer lezen over #Lifeport.

Op de agenda

Stakeholdersbijeenkomst
Nederlands
Openluchtmuseum

InScience

Het Nederlands Openluchtmuseum
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Van 6 tot en met 10 november vindt
InScience 2019 plaats in Nijmegen.

toekomst van de Nederlandse
leefomgeving. Meer informatie en
aanmelden.

Busreis Medica 2019
Net als vorig jaar organiseren Health
Valley, The Economic Board, Novio
Tech Campus en Briskr ook in 2019
speciaal voor ondernemers een
bustour naar de beurs Medica 2019.
Dit jaar vertrekken we op 19
november naar dé medische
vakbeurs in Düsseldorf. Meer
informatie en aanmelden.

Wij doken in het programma en
maakten een lijstje met must sees.

Bijeenkomst Eerste en
Tweede Kamerleden
Op 6 december organiseert The
Economic Board alweer de tiende
werkbijeenkomst voor Eerste en
Tweede Kamerleden met als
thema Artificial Intelligence. Bij het
Radboudumc Innovation Space in
Nijmegen vinden verdiepende
gesprekken plaats in aanwezigheid
van experts op het gebied van
Artificial Intelligence. Meer
informatie.

