Bekijk deze e-mail in je browser

Beste Griffie Druten
De laatste nieuwsbrief van 2019 alweer. Voor ons gevoel is het jaar voorbij
gevlogen en is er een hoop gebeurd in 2019. Zo hebben we een
evaluatiemoment achter de rug waarin gekeken is welke weg The Economic
Board in moet slaan, zijn er nieuwe Parels aangewezen, bijeenkomsten voor
Kamerleden georganiseerd en nog veel meer!
Meer over de terugblik op 2019 in onze volgende nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief informeren we u verder over de activiteiten bij The Economic Board,
de werkbijeenkomst Artificial Intelligence voor Eerste en Tweede Kamerleden,
de Parel-award voor Noldus IT en de vorming van een taskforce rondom het
Artificial Intelligence Center.

Boardupdate
Op 28 november jl. vergaderde de board op Papendal, omdat daar aansluitend
het Gelders Sportgala plaatsvond. Het belangrijkste agendapunt was wederom
The Economic Board 3.0. De eerste drie civic entrepreneurs Jeroen Herremans
(cluster Energy), John van Sambeek (cluster Health, Hightech, Food) en Jan
Luijten (cluster Slimme duurzaamheid) stelden zich voor aan de board en
ontvouwden hun eerste ideeën. Daarna heeft een aantal boardleden zich als
ambassadeurs gecommitteerd aan de verschillende clusters. De civic
entrepreneurs gaan nu met directeur Sigrid Helbig aan de slag met het
samenstellen van de teams en het formuleren van hun opdracht.

Nieuwe boardleden
Het was de eerste boardvergadering voor de nieuwe boardleden Bernard de
Graaf vanuit VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, wethouder Monique Esselbrugge en
gedeputeerde Peter Kerris. Tegelijkertijd was het de afscheidsvergadering van
Peter van Dongen (Hogeschool Van Hall Larenstein) en Paul Smits van het
Radboudumc. Hun opvolgers zijn benoemd tot boardleden. Bekijk hier de
huidige samenstelling van de board.
Versterkingsproces regiogemeenten
Uiteraard kwam ook het versterkingsproces van de regiogemeenten ter sprake.
Er vindt op verschillende niveaus afstemming plaats tussen The Economic
Board 3.0 en het versterkingsproces. In een blog schrijft het boardlid Carol van
Eert (burgemeester gemeente Rheden) over het versterkingsproces en vertelt
hij hoe hij zijn rol ziet ten opzichte van de regiogemeenten. Meer informatie over
het proces is te vinden op de website van de Regio Arnhem Nijmegen of in hun
nieuwsbrieven.

Kamerleden in Nijmegen om te praten over AI
Vrijdag 6 december jl. organiseerde The Economic Board samen met
Radboud Universiteit en Radboudumc een bijeenkomst voor Eerste en
Tweede Kamerleden rondom het thema Artificial Intelligence (AI).
Kamerleden Esther-Mirjam Sent en Remco Dijkstra kwamen samen met
Gelderse hoogleraren, onderzoekers en ondernemers bijeen bij het
Radboudumc.
"Dit soort bijeenkomsten maken mij ontzettend trots dat ik in deze regio
woon. Ik vind dat kennisinstellingen, overheid en ondernemers ontzettend
goed samenwerken. Dat is goed georganiseerd", liet Sent ons weten.
Bekijk de sfeerimpressie met reacties van de Kamerleden hieronder
en/of lees het volledige verslag van de bijeenkomst.

Dit gebeurt er

Regio-universiteiten opnieuw beste
universiteiten van Nederland
De Wageningen University & Research (WUR)
en de Radboud Universiteit (RU) zijn opnieuw
verkozen tot beste universiteiten van
Nederland. De twee universiteiten in onze regio
mogen zich respectievelijk de beste van
Nederland noemen in de categorie ‘overige’
universiteiten en in de klasse ‘brede klassieke’
universiteiten. Lees hier meer.
Tussenstand evaluatieproces
Het evaluatieproces van drie jaar The Economic
Board is ruim een halfjaar geleden afgerond. In
de tussenliggende periode zijn wij voortvarend
aan de slag gegaan met aanbevelingen uit het
evaluatierapport. Aan de hand van een aantal
voorbeelden lichten wij in een nieuwsbericht toe
waar we momenteel staan, wat er al is gebeurd
en waar we aan werken. Lees hier meer.

Ook op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Volg ons dan nu op
Twitter.
Gebruik #Lifeport op social media en maak de mooie verhalen uit de regio
zichtbaar in Den Haag en Europa.

Praat mee

Noldus IT nieuwe Parel van de regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen
Noldus IT is de nieuw parel van de regio. Op 25 november 2019 kreeg
oprichter Lucas Noldus de 3D-geprinte Parel-award uitgereikt door The
Economic Board directeur Sigrid Helbig. Het bedrijf werd voorgedragen
door partner i3B, clusterorganisatie van ICT-bedrijven en kennisinstituten
die zich bezig houden met Brain, Body and Behavior.
“Noldus IT is in dertig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende speler op
het gebied van gedragsonderzoek. Het bedrijf is begaan met de omgeving
en een mooi uithangbord voor de regio op het gebied van kunstmatige
intelligentie”, licht TEB-directeur Sigrid Helbig toe.

Bekijk de sfeerimpressie van de uitreiking van de Parel-award
hieronder en/of lees meer over Noldus IT op onze website.

Foodvalley ICT Awards
Noldus IT viel in november nog vaker in de prijzen. Tijdens de Foodvalley
ICT Awards, een initiatief van Foodvally ICT dat een podium biedt aan ictbedrijven uit de regio Foodvalley die zich onderscheiden, mochten zij de
Cross-over of the year Award in ontvangst nemen.
The Economic Board nam zitting in de voordrachtscommissie. Noldus IT was
een van de twee bedrijven die door The Economic Board werd aangedragen
bij de jury van de Foodvalley ICT Awards. Andere winnaars waren BIT, HSO,
en Zeta.
Boardlid René Verhulst lanceerde samen met wethouder Marco Verloop van
de gemeente Veenendaal de Foodvalley DataHub. Dit platform verzamelt en
deelt relevante data ten behoeve van regionale projecten. “Zowel de regio,
gemeentes, onderwijs, bedrijfsleven en burgers hebben direct toegang."

Verdieping: Nijmegen steekt veel energie in aardgasvrij Dukenburg Als European Green Capital
2018 en regionale koploper in de warmtetransitie steekt Nijmegen haast vanzelfsprekend veel
energie in de verdere verduurzaming van de stad.
De keuze van Nijmegen om de 4,8 miljoen euro uit het Rijksprogramma ‘Aardgasvrije Wijken’
juist in Dukenburg te besteden, is geen toevallige, vertelt Pieternel Blankenstein.
“Voor Dukenburg ligt er niet alleen een uitdaging op energiegebied, maar ook op sociaal terrein.
We spreken veel mensen, dus kunnen we thema’s als werk of eenzaamheid in kaart brengen en
meenemen in onze aanpak om de leefbaarheid te verbeteren. In wijken zonder sociale
component koppelen we het energievraagstuk aan andere thema’s, zoals aanpassingen in de
fysieke omgeving.”

Lees het interview

Regio committeert zich aan Artificial Intelligence Center
Met het Artificial Intelligence (AI) Center creëren we een ecosysteem
rondom kennisinstellingen,het bedrijfsleven en overheden die zich intensief
bezig houden met ontwikkelingen en innovaties rond AI. The Economic
Board gaf dit initiatief onlangs het stempel 'Approved by', de hoogst
haalbare vorm van ondersteuning.
Taskforce
Inmiddels zijn we in gesprek met VGZ, TenneT, Hoogwegt, EIFFEL en
CCV over de vorming van een taskforce, die de realisatie van het AI
Center in handen moet nemen. De toekomstige leden van de taskforce zijn
en worden boegbeelden van responsible AI uit en innovativiteit in onze
regio en ver daarbuiten, en oefenen invloed uit op de doelstellingen van
het Center. Dit doen zij samen met The Economic Board en kopstukken
binnen AI-onderzoek.
Nederlandse AI Coalitie
The Economic Board neemt daarvoor ook zitting in de Nederlandse AI
Coalitie, waarvan de kick-offsessie op 9 december jl. plaatsvond. Dit
netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil gezamenlijk de
kansen rond AI benutten. The Economic Board is betrokken bij de
werkgroepen start-ups en scale-ups, en maatschappelijke acceptatie. “Er
wordt overal zwaar op AI ingezet en er komen fondsen vrij. Als we als
regio niet aan dit soort initiatieven meedoen, gaan alle fondsen naar
andere regio’s. Dat kan grote gevolgen hebben voor de regionale
economie, zoals het vertrek van goede mensen." Lees hier meer.
AI-documentaire
Samen met het Radboudumc en de Radboud Universiteit maakten we
twee minidocumentaires over het AI-ecosysteem in de regio Arnhem –

Nijmegen - Wageningen. U kunt ze beide hier bekijken.

Op de agenda

Combined Energy Conference
Op 29 januari vindt de derde
Combined Energy Conference in
Arnhem plaats. RVO organiseert de
conferentie in samenwerking met
EnergyAgency.NRW, van NordrheinWestfalen. Tijdens de conferentie
staat het bereiken van CO2-reductie
in de sectoren energie en industrie
via grensoverschrijdende projecten
in Nederland centraal.
Lees hier meer.

Health Valley Event 2020
Het lijkt nog ver weg, maar niets is
minder waar. Van 10 tot en met 12
maart wordt het Health Valley Event
2020 georganiseerd in Pathé
Nijmegen. Het event krijgt een meer
internationaal karakter. Lees hier
meer.
Er worden daarnaast twee
belangrijke prijzen uitgereikt: de
Health Valley Bridge prijs 2020 en
de Nationale Zorginnovatieprijs
2020.
Lees snel verder en schrijf je in!

En dan nog dit
We wensen u alvast fijne Feestdagen en een mooie jaarwisseling. We
kijken uit naar een prettige samenwerking in 2020!
Maar... het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. Houd onze website of onze
socialmedia-accounts de komende weken dan ook goed in de gaten, want
ook dit jaar komen we met een aantal mooie interviews over 2019 en 2020,
publiceert Sigrid Helbig weer haar voorspellingen voor het nieuwe jaar (zie
ook voorspellingen 2019) en kijken we terug naar het opvallendste nieuws
van afgelopen jaar.

