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Volgens de christelijke leer is trots een van de zeven hoofdzonden. Toch is het een nuttig gevoel van 
euforie dat samenwerking en teamgeest bevordert. Als mensen mij vragen wat voor mij het hoogtepunt 
van	2017	is,	kan	ik	niet	anders	dan	onze	virtualreality-experience	noemen.	In	deze	360°-film	laten	
 spectaculaire beelden je ervaren wat onze regio allemaal te bieden heeft op het gebied van Food,  
Health en Energy. Tegelijk vlieg je als het ware over mooie groene landschappen met kronkelende  
rivieren. Een fantastische woon-, werk-, en leefomgeving!

De vr-experience werd gelanceerd tijdens de Mayors Session bij het internationale congres Velo-city 
2017. Burgemeesters van Oslo tot Rio de Janeiro waren onder de indruk. De burgemeester van het 
Vlaamse	Deinze,	Jan	Vermeulen,	verwoordde	het	treffend:	“Jullie	regio	fietst	echt	voorop”.	Dan	ben	ik	 
echt blij – blij met de innovatieve kracht van de regio, maar ook met het team van The Economic Board  
en alle andere betrokkenen die intensief hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken. 

Hoogtepunten zijn nodig om successen te kunnen vieren. Veel belangrijker nog in de weg naar succes is 
voor mij het continue spel van samenwerken. Niet voor niets zit ‘werken’ in dit woord. Gezamenlijk kansen 
zien, elkaar iets gunnen, het smeden van plannen en het vervolgens ‘gewoon samen doen’. Dat is veel 
alledaagser, helemaal niet groots. Het vergt geduld, langetermijnvisie en doorzettingsvermogen. Het zijn 
complexe processen waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in onze regio steeds beter leren 
om dezelfde taal te spreken, doelen te formuleren en er gezamenlijk voor te gaan om de regio als geheel 
nog beter te maken. Daar ben ik écht trots op.

Sigrid Helbig
Directeur

woord vooraf 
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resultaten
In dit hoofdstuk staan wij stil bij de resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt. 
We zetten de belangrijkste gebeurtenissen weer op een tijdlijn. Ook lopen we de 
ondersteunde activiteiten en projecten langs. Het is echter na twee jaar ook tijd 
om te bezien wat de status is van de bij aanvang opgestelde doelstellingen. 
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Bij de oprichting van de stichting Economic Board is in de statuten 
als doelstelling geformuleerd:

“Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennis
instellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en 
Food en de crossovers daartussen om daarmee de economische 
slagkracht van de regio ArnhemNijmegen verder te ontwikkelen  
en regionale groeikansen te benutten.”

In het strategisch plan voor de periode 2016-2018 is de algemene 
doelstelling geconcretiseerd en is onze missie als volgt opgeschreven:

Na het oprichtingsjaar 2016 was 2017 het jaar waarin de gemaakte 
strategische keuzes werden omgezet in concrete initiatieven en 
acties. Daarnaast kon optimaal gebruik worden gemaakt van de 
opgedane kennis en het opgebouwde netwerk. Niettemin leren 
ervaringen van al langer bestaande economic boards ons dat voor 
een succesvolle triplehelix-samenwerking een lange adem nodig is. 
Hoewel er in 2017 al volop kon worden geoogst, stond dat jaar 
voornamelijk in het teken van zaaien.

Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt, en dat krijgen we ook terug 
van partners, dat er een verandering in doen en denken in gang is 
gezet. Zowel binnen als buiten de regio groeit het besef dat de regio 
veel te bieden heeft op de speersectoren en de cross-overs daartus-
sen.	De	door	ons	ontwikkelde	virtualreality-film	en	de	WOW-sheet	
maken dat letterlijk zichtbaar. 

missie terugblik

“In 2025 is de regio 
Arnhem- Nijmegen,  

met Wageningen the 
place to be voor  

Food, Health, Energy 
en de cross-overs 

 daartussen!”
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In het strategisch plan zijn doelstellingen geformuleerd voor de 
periode 2016-2018. Na twee jaar is het goed om tussentijds de 
balans op te maken. Op de volgende pagina’s ziet u wat de status 
van onze doelstellingen is en geven we enkele voorbeelden.

status doelstellingen

“Het tweede jaar van The Economic Board  

stond in het teken van doorpakken. In onze 

regio kiezen we ervoor om economische  

ontwikkeling aan te jagen in drie sectoren.  

In de topsectoren food, health en energy zijn 

er verschillende cross-overs ontstaan die 

elkaar versterken. Je merkt dat de regio nog 

beter op de kaart staat! Voor het derde jaar 

hoop ik dat we als regio, als triple helix, 

nog meer met één stem naar buiten treden.”

Hubert Bruls 
Burgemeester gemeente Nijmegen  
Voorzitter The Economic Board

“Door de prachtige natuur is de regio Arnhem -

Nijmegen een fijne plek om te wonen. Door de 

goede bereikbaarheid in de nabijheid van 

 randstad en Ruhrgebied een heel interessante 

regio om je bedrijf te vestigen. Kansen genoeg. 

Ik ben er van overtuigd dat we door onze 

 samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen en  

The Economic  Board waar ik me graag voor inzet, 

onze kansen nog veel beter kunnen benutten en 

meters kunnen maken in de verbetering van de 

economie, het bedenken van slimme oplossingen 

op gebied van duurzaamheid, het realiseren  

van een gevarieerd woningaanbod en het  

bereikbaar houden van onze regio.”

Ahmed Marcouch
Burgemeester gemeente Arnhem
Voorzitter Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
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communiceren

Doelstelling:

Instructie: Ga met de muis over de iconen heen voor meer informatie
Behaald Mee bezigLiggen op koers
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https://theeconomicboard.com/gelderland-nieuwe-zijderoute-china/
https://theeconomicboard.com/gelderland-nieuwe-zijderoute-china/
https://theeconomicboard.com/inzet-vr-film/
https://theeconomicboard.com/inzet-vr-film/


verbinden

aanjagen

Doelstelling:

Instructie: Ga met de muis over de iconen heen voor meer informatie
Behaald Mee bezigLiggen op koers
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200x

14x

30%

6x

7x
nieuwsbrieven verstuurd 

naar 265 inschrijvers

196x

bezoekers event The 
Economic Board

nieuwe Parel-awards 
uitgereikt

maandelijkse groei op 
Twitter in 1 jaar

de	regio	geprofileerd	in	de	regionale	media	 
en vakinhoudelijke media

miljoen euro aan gelden in de 
 Investeringsagenda Arnhem - Nijmegen

boardleden (gedeeltelijk) laten deelnemen aan 
de regioreis naar Eindhoven en Leuven in 

samenwerking met de Regio Arnhem Nijmegen

nieuwsberichten geplaatst 
op onze website

werklunches in de regio georganiseerd 
voor Eerste en Tweede Kamerleden

7x

80x
ondernemers ontvangen tijdens

bijeenkomst Road2Germany

3x
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Onze activiteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
 communiceren, verbinden en aanjagen.

• Communiceren: Een van de belangrijkste taken van The Economic 
Board is de regio als place to be op de kaart zetten. We vertellen  
en laten zien waar de regio in uitblinkt en waar kansen liggen;

• Verbinden: The Economic Board fungeert als matchmaker met  
een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt  
en houdt. We stimuleren samenwerking tussen partijen, zodat 
kennis en ideeën met elkaar worden gedeeld;

• Aanjagen: The Economic Board is aanjager van nieuwe initiatieven 
en innovaties op de cross-overs. We agenderen en concretiseren 
kansen.

Op de volgende pagina’s volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die 
plaatsvonden tussen januari en december 2017. Het overzicht is  
niet uitputtend. Daarna belichten wij de activiteiten en projecten  
die een stempel hebben ontvangen en worden ondersteund door  
The Economic Board. Tot slot blikken wij vooruit op het eerste 
halfjaar van 2018.

werkveld

“Novio Tech Campus staat voor kennis, ondernemer-

schap en innovatie in Nijmegen. The Economic 

Board zet zich in voor economische groei van 

regio Arnhem- Nijmegen-Wageningen. We vinden 

elkaar in Briskr: een samenwerkingsverband 

waarmee we onszelf als ‘Health en High Tech’ 

regio op de kaart zetten.”

Rikus Wolbers 
Directeur Novio Tech Campus (NTC)
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Leesinstructie: klik op de blauwe bollen voor meer achtergrond informatie. 
Let op: deze extra informatie wordt niet getoond na printen van het jaarverslag.

2017
eerste 

congres Legal 
Valley

innovatiedebat 
met kandidaat 

Tweede  
Kamerleden  

bij Novio Tech 
Campus

mrt

werkbezoek  
aan Parenco 

 en Schut  
Papier  

(Renkum)

1 jaar na 
oprichting 

The Economic 
Board

werkbezoek 
aan AVR,  

InnoFase en 
waterschap Rijn  

en IJssel  
(Duiven)

eerste 
nieuwsbrief

feb

bijeenkomst 
‘Investors for 

Business Generator 
Health en Hightech’ 

op Novio Tech 
Campus

bijeenkomst  
Raad van Advies 

Nijmegen 
European Green 

Capital

apr

opnamedagen 
virtualreality- 
experience bij 
verschillende 

partners

lancering  
uitkomsten  

Economische 
barometer  

voorjaar 2017

tweedaags 
bezoek aan 
Brussel met 
gemeente-

secretarissen

mei

boardver-
gadering  
bij Eiffel 

(Arnhem)

workshop  
Food, Health en 
Energy tijdens 

congres Gelderland 
Zoekt Ruimte in 

Harderwijk

jun

medeonder-
tekening 

Investeringsagenda  
Arnhem- 
Nijmegen

publicatie 
uitkomsten 

Economische 
kwartaalbarometer 

Q4	2016

board - 
ver gadering  

bij WUR 
(Wageningen)

medeonder-
tekening Citydeal 

Gelrestad  
Food, Health,  

Energy

jan
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https://us13.campaign-archive.com/?u=aa74f45f4b262f2d208e47a75&id=3ae0a8b70d
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/inzet-vr-film/


2017

sep

overleg over 
acquisitie en 

profilering	regio	
met Oost NL en 

Novio Tech 
Campus

overleg  
Hochschule 
Rhein-Waal  

(Kleve)

medeorgani- 
sator bijeenkomst 

Road2Germany
boardver - 

gadering bij  
World Food  
Center (Ede)

lunch met  
Tweede Kamerlid 
Sophie Hermans 
en partners uit de 

regio over 
zorginnovaties

afscheid boardlid  
en burgemeester 

Cees van der  
Knaap van  

gemeente Ede

inzet	vr-film	 
tijdens bezoek  

Duitse	Traffic	Science	
 Association (Rhein-

Ruhr- Westfalen)  
aan Arnhem

aug

lancering Briskr  
op Novio Tech 

Campus (supported 
by The Economic 

Board) 

okt

regiodag  
Arnhem Nijmegen 
bij Honigcomplex  

in Nijmegen

nov

na gerichte 
campagnes  

1000 volgers  
op Twitter

handelsmissie 
‘Silkroad to China’ 
o.l.v. boardleden 

Michiel Scheffer en 
Ron König

bijeenkomst  
dialoog regionale 

economische 
samenwerking voor 
collegeleden B&W 

gemeenten

dec

mede-  
ondertekening 

 intentie verklaring RijnLijn 
Arnhem Centraal-   
Renkum-campus 

Wageningen

werklunches  
met gedeputeerden 

provincie  
Gelderland

1 jaar op 
Twitter en 

meer dan 500 
volgers

jul
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https://theeconomicboard.com/lunch-sophie-hermans/
https://theeconomicboard.com/project/briskr/
https://theeconomicboard.com/project/briskr/
https://theeconomicboard.com/gelderland-nieuwe-zijderoute-china/
https://twitter.com/economicboard
https://theeconomicboard.com/inzet-vr-film/


Projecten en activiteiten die The Economic Board een warm hart 
toedraagt of opzet en in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen 
worden uitgevoerd krijgen van ons een stempel. Met deze stempel 
krijgt een project of activiteit toegang tot een bepaald netwerk en 
relevante kennis, er wordt een podium geboden en de stempel kan 
een organisatie helpen om gelden los te krijgen. In 2017 is het onder-
scheid aangebracht tussen projecten en activiteiten, omdat bleek dat 
niet alle aangedragen projectvoorstellen daadwerkelijk onder de 
noemer projecten te scharen zijn. Wij hebben drie labels, die iets 
zeggen over de mate van betrokkenheid bij de projecten die wij 
ondersteunen. De labels zijn:

projecten en 

 activiteiten

• Recommended: Dit label gebruiken wij bij projecten  
en activiteiten die belangrijk zijn voor de regionale 
economie. Wij bieden deze projecten en activiteiten 
bijvoorbeeld	een	podium,	dragen	bij	aan	de	profile-
ring ervan en brengen het onder de aandacht van 
ons netwerk; 

• Supported: Dit label gebruiken wij bij projecten en 
ideeën die wij actief ondersteunen, bijvoorbeeld door 
het vinden van procesgeld of projectgeld of het ter 
beschikking stellen van onze kennis of ons netwerk; 

• Approved: Dit label gebruiken wij uitsluitend bij 
projecten waarvan The Economic Board penvoerder 
is en/of waarvan de uitvoering onder leiding van The 
Economic Board plaatsvindt.

Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de ondersteunde 
projecten en activiteiten in 2017. Meer informatie hierover  
(klik daarvoor op de titels) vindt u op de website, net als een  
actueel overzicht.

“The Economic Board zorgt voor een steeds 

duidelijkere profilering van de regio, met 

Energy, Food en Health als krachten. Dat leidt 

tot het aantrekken én behouden van nieuwe 

bedrijven en mensen. Die volwassenheid van  

de regio moet worden verankerd.”

Kevin Rijke
Directeur Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
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• Heinz 

 Productielijn Elst 

• Informal  Investors 

Network

• Economische 

 Barometer

• Singularity 

 University 

 Nijmegen

• InScience

• Legal Valley

• State of Fashion

Joris Knoben, projectleider Economische Barometer:
“De Economische Barometer is de vinger aan de pols van de 

lokale economie. Het helpt ons om de sterke en zwakke punten 

van de lokale economie tijdig te signaleren en te adresseren. 

Door bedrijven te bevragen op hun relatie met (andere 

 organisaties uit) de regio laat de barometer ook zien  

dat de regio verbinders zoals The Economic Board nodig  

heeft. Dankzij hen kunnen we de regio zowel nationaal als 

 internationaal profileren en de economie hier stimuleren.”

Johan van de Woestijne, directeur InScience:
“InScience, Dutch International Science Film Festival,  

laat de impact van wetenschap op de samenleving zien en 

ondersteunt daarmee de missie van The Economic Board:  

de regio profileren als kennisregio. The Economic Board 

 ondersteunt InScience niet alleen door het label supported  

by The Economic Board toe te kennen, maar ook door zijn 

netwerk actief te benaderen. Dat opent deuren voor  

InScience, die anders voor ons gesloten zouden blijven.”

https://theeconomicboard.com/activiteit/heinz-productielijn/
https://theeconomicboard.com/activiteit/heinz-productielijn/
https://theeconomicboard.com/activiteit/informal-investors-network/
https://theeconomicboard.com/activiteit/informal-investors-network/
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/activiteit/economische-barometer/
https://theeconomicboard.com/activiteit/singularity-university-nijmegen/
https://theeconomicboard.com/activiteit/singularity-university-nijmegen/
https://theeconomicboard.com/activiteit/singularity-university-nijmegen/
https://theeconomicboard.com/activiteit/inscience/
https://theeconomicboard.com/activiteit/legal-valley/
https://theeconomicboard.com/activiteit/state-of-fashion/
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• Diverzio

• Alliantie Voeding 

in de Zorg

• City Deal 

 Gelrestad

• Greenhouse protein

• Investeringsagenda

• Nijmegen European 

Green Capital

• Food and Cognition

• Innovate

• Regionale digitale 

bereikbaarheid

• World Food Center

• Briskr

• NEXTgarden

• Healthy Brain

• Enzyre

• Zorgpact en 

 Techniekpact

Paul Hospers, projectleider NEXTgarden:
“Er gebeurt veel bijzonders en innovatiefs bij NEXTgarden. 

The Economic Board helpt ons om dit onder de aandacht te 

brengen in de regio en ver daarbuiten. Bij projecten die 

binnen NEXTgarden tot stand komen, zoals Greenhouse Protein 

en Ingredient Farm, ondersteunt The Economic Board ons bij 

het verkrijgen van financiering.”

Waander van Heerde, oprichter en CSO Enzyre:
“Met Enzyre zitten we in een fase waarin ons netwerk en de 

financiering van groot belang zijn. The Economic Board kop-

pelt ons aan interessante partijen. Zo zitten we binnenkort 

om de tafel met een gerenommeerde club uit Sillicon Valley en 

Boston. Ook ondersteunt The Economic Board ons bij het vinden 

van gepaste financiering. We zijn in de verkennende fase om 

een EFRO-aanvraag in te dienen.”

Pauline Reijnen, procesregisseur Investeringsagenda:
“De regio Arnhem-Nijmegen wil een van de sterkste regio’s van 

dit land worden. Dat kan alleen bereikt worden door intensieve 

samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en 

 overheden. TEB pakt de verbindende rol van ondernemers naar 

overheid op!”

https://theeconomicboard.com/project/diverzio/
https://theeconomicboard.com/project/alliantie-voeding-in-de-zorg/
https://theeconomicboard.com/project/alliantie-voeding-in-de-zorg/
https://theeconomicboard.com/project/city-deal/
https://theeconomicboard.com/project/city-deal/
https://theeconomicboard.com/project/greenhouse-protein/
https://theeconomicboard.com/project/investeringsagenda/
https://theeconomicboard.com/project/nijmegen-european-green-capital/
https://theeconomicboard.com/project/nijmegen-european-green-capital/
https://theeconomicboard.com/project/food-and-cognition/
https://theeconomicboard.com/project/innovate-festival/
https://theeconomicboard.com/project/regionale-digitale-bereikbaarheid/
https://theeconomicboard.com/project/regionale-digitale-bereikbaarheid/
https://theeconomicboard.com/project/world-food-center/
https://theeconomicboard.com/project/briskr/
https://theeconomicboard.com/project/nextgarden/
https://theeconomicboard.com/project/healthy-brain/
https://theeconomicboard.com/project/enzyre/
https://theeconomicboard.com/project/zorgpact-en-techniekpact/
https://theeconomicboard.com/project/zorgpact-en-techniekpact/


Wij hebben een aantal partners uit de regio gevraagd wat voor hen 
hoogtepunten waren voor 2017 en welke ontwikkelingen zij in 2018 
voorzien. Dit heeft geresulteerd in een aantal berichten op onze 
website. Wij focussen ons hier op de vooruitblikken.

Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, ziet voor 2018 
onder andere kansen voor de regio vanwege de komst van de 
 European Medicines Agency (EMA) naar Nederland. Bovendien  
wordt er met partners een tandje bijgezet op de Human Capital 
Agenda, omdat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Daarnaast  
is er volop aandacht, onder andere vanwege de gemeenteraads-
verkiezingen in maart, om de gemeenteraden mee te nemen in het 
belang en de noodzaak van regionale economische samenwerking.

Carol van Eert, vicevoorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan 
Regio Arnhem Nijmegen en vanaf 2018 burgemeester van de 
gemeente Rheden, ziet dat gemeenten en The Economic Board 
dezelfde agenda hebben op de speersectoren Food, Health en Energy. 
2018 zal voor de gemeenten in het teken staan van het verduurzamen 
van hun gemeenten en van Nijmegen European Green Capital.

Bart Heuts, projectmanager Business Angels bij Oost NL, hoopt dat 
wij in 2018 met elkaar eraan gaan werken om ondernemers integraal 
te helpen. Daarbij maakt het niet uit vanuit welk netwerk die hulp 
komt, áls de ondernemers maar geholpen worden. Iedereen heeft 
immers hetzelfde doel: groei en zichtbaarheid van de regio.

Chris Doomernik, directeur van Health Valley, heeft de afgelopen 
jaren gezien dat netwerken en bedrijven elkaar steeds vaker opzoe-
ken en vanuit een bredere strategische blik samenwerken. Dit valt 
ook landelijk op, waardoor diverse grote events in 2018 in de regio 
plaatsvinden: StartupDelta Summit op 19 april in Arnhem en Dutch 
Hacking Health in dezelfde maand. Uiteraard kijkt zij ook uit naar de 
jubileumeditie van het Health Valley Event op 15 maart, dat in tien 
jaar tijd is uitgegroeid tot een toonaangevend congres op het gebied 
van Health.

Jeroen Wouters, van Food Valley NL en Sportcentrum Papendal, 
verheugt zich erop om de in 2017 gestarte Food Valley Summits voort 
te zetten. In 2018 is de inzet om meer buitenlandse partijen aan te laten 
haken. Verder heeft de regio de afgelopen jaren aangetoond veel 
innovatiefs te kunnen bieden op het grensvlak tussen sport, gezond-
heid en voeding. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het project Eat2Move.  
Om onze expertise in de regio te verstevigen, start de provincie 
Gelderland in 2018 een stimuleringsprogramma voor innovatieve 
cross-over projecten op het gebied van sport, gezondheid en voeding.

Uit de voorbeelden die onze partners aanhalen, blijkt dat er veel 
activiteiten op stapel staan in 2018. Ook zijn er (inter)nationale events 
waarbij wij de regio op de kaart kunnen zetten. De wens is hierin 
zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Samen voor de regio. 

vooruitblik
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https://theeconomicboard.com/blog-artikelen/sigrid-helbig-voorspellingen-2018/
https://theeconomicboard.com/blog-artikelen/sigrid-helbig-voorspellingen-2018/
https://theeconomicboard.com/blog-artikelen/sigrid-helbig-voorspellingen-2018/
https://theeconomicboard.com/carol-van-eert-terugblik/
https://theeconomicboard.com/carol-van-eert-terugblik/
https://theeconomicboard.com/terugblik-bart-heuts/
https://theeconomicboard.com/terugblik-bart-heuts/
https://theeconomicboard.com/terugblik-bart-heuts/
https://theeconomicboard.com/chris-doomernik-health-innovaties/
https://theeconomicboard.com/chris-doomernik-health-innovaties/
https://theeconomicboard.com/chris-doomernik-health-innovaties/
https://theeconomicboard.com/jeroen-wouters-papendal/
https://theeconomicboard.com/jeroen-wouters-papendal/


organisatie 
The Economic Board is een jonge organisatie. De board bestond in februari 2017 
één jaar, terwijl het projectbureau in maart die mijlpaal bereikte. 
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De board is begin 2016 opgericht en bestaat uit vijftien leden die  
het regionale bedrijfsleven, de overheden en de kennisinstellingen 
vertegenwoordigen. De triplehelix-samenstelling over de sectoren 
heen zorgt voor slagkracht. De board heeft veel expertise op het 
gebied van Food, Health en Energy en is zeer ervaren in strategische 
vraagstukken. De kracht van de board zit met name in de kwaliteit  
en de samenstelling van de leden. Zij hebben allen een groot, veelal 
internationaal, netwerk. Zij hebben zich gecommitteerd aan de regio 
en hebben hun naam verbonden aan het succes van de board.

De board heeft haar rol in 2017 verder verstevigd en de boardleden 
weten elkaar steeds beter te vinden, ook buiten de vergaderingen om. 
Op de volgende pagina staat de samenstelling van de board in decem-
ber 2017. De meest recente samenstelling vindt u op de website.

de board

In 2017 is de samenstelling van de board om diverse redenen gewijzigd. 
Bedrijfsleven: Charles Smit (vanaf augustus) en Peter Molengraaf (vanaf 
september) hebben de board verlaten. Toni Versluijs, directeur NXP 
Nederland, is in januari 2018 toegetreden. De andere positie is nog vacant;
Kennisinstellingen: Wilma de Koning (Radboud Universiteit) en Paul 
Smits (Radboudumc) hebben enkele maanden waargenomen in de 
board. Daniël Wigboldus, de nieuwe voorzitter College van Bestuur  
van de Radboud Universiteit, is in november toegetreden;
Overheden: Cees van der Knaap heeft in de zomer afscheid genomen  
als burgemeester van Ede en daarmee ook als boardlid. Opvolger René 
Verhulst heeft vanaf september zitting genomen in de board, waarmee 
de verbinding met FoodValley is voortgezet.

Halverwege het jaar is een petit comité van The Economic Board 
samengesteld, dat voorafgaand aan de boardvergaderingen samen-
komt. Dit comité bereidt de vergaderingen voor en draagt er zorg voor 
dat op de agenda van de vergaderingen onderwerpen komen die voor 
alledrie de geledingen interessant zijn. Daarom bestaat het comité uit 
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (boardlid Marcel Hielkema), 
de kennisinstellingen (boardlid Peter van Dongen) en de overheden 
(boardlid Hubert Bruls), aangevuld met directeur Sigrid Helbig. 

De	samenstelling	van	de	financiële	auditcommissie	is	deels	gewijzigd	
en bestaat uit de boardleden Toon van Asseldonk en Ben Geerdink, 
aangevuld met directeur Sigrid Helbig. 

“Op dit moment is ons portfolio gericht op wat  

we vooral doen in deze regio: Food, Health en 

Energy. Dit zijn ook de speerpunten van The 

Economic Board. Hoe meer de regio hiermee op de 

kaart staat, hoe beter het is voor de bedrijvig-

heid én voor de kans op werk voor onze studenten.”

Ben Geerdink
Voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel
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Kees Boele
Voorzitter College van 
Bestuur Hogeschool 

van Arnhem en 
Nijmegen

Peter van Dongen
Voorzitter College van 

Bestuur Van Hall 
Larenstein University of 

Applied Sciences

Hubert Bruls
Burgemeester 

gemeente Nijmegen, 
voorzitter The 

 Economic Board

René Verhulst
Burgemeester 
 gemeente Ede, 

voorzitter triple helix / 
Regio FoodValley

Daniël Wigboldus
Voorzitter College van 

Bestuur Radboud 
Universiteit

Ben Geerdink
Voorzitter College van 

Bestuur Rijn IJssel

Michiel Scheffer
Gedeputeerde Provincie 

Gelderland

Edwin de Rooij
Deputy CEO Synthon

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente 

Overbetuwe

Leon van Halder
Voorzitter Raad van 

Bestuur Radboudumc

Ron König
Wethouder gemeente 

Arnhem

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW 
Gelderland, managing 

director Dirkzwager 
advocaten & notarissen, 

vicevoorzitter The 
Economic Board

Monique Noomen
Managing director Eiffel

boardleden
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Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen heeft ten doel het verster-
ken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-
overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de 
regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen 
te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Hiervoor hebben 
wij de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling, toegekend 
gekregen. De inspecteur van de Belastingdienst heeft hiertoe in 
augustus beschikt, waarbij de stichting met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2017 is aangemerkt als ANBI. De ANBI-status heeft 
diverse	voordelen;	deze	komen	in	het	hoofdstuk	financiën	aan	bod.	

ANBI-status structuurwijziging

“In het afgelopen jaar hebben The Economic Board en 

VNO-NCW Arnhem Nijmegen in verschillende dossiers 

 gezamenlijk opgetreden. Op die manier versterken wij 

elkaar en  verbinden we bedrijfsleven aan overheid en 

onderwijs. Het meest tastbaar is de samenwerking ten 

aanzien van de gezamenlijke doelstelling om de ICE 

verbinding tussen Amsterdam – Arnhem – Frankfurt te 

versnellen.”

Marcel Hielkema 
Voorzitter VNO-NCW Gelderland
Managing director Dirkzwager advocaten & notarissen

Om aan de voorwaarden van de ANBI en het toepassen van de 
transparantieregeling	(zie	hoofdstuk	financiën)	te	voldoen,	was	 
het noodzakelijk de structuur van de stichting te wijzigen. Eerder 
vormden alle boardleden tezamen het bestuur. In de nieuwe situatie 
bestaat het bestuur uit drie boardleden vanuit de overheden; in 2017 
waren dit Toon van Asseldonk, Hubert Bruls en Ron König. De overige 
boardleden vormen een Raad van Advies. De Raad van Advies 
adviseert over onderwerpen en activiteiten, terwijl het bestuur de 
besluiten neemt. Het bestuur en de raad vormen samen de board. 

De nieuwe structuur is vastgelegd in de gewijzigde statuten van de 
stichting van 15 juni 2017.
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Het projectbureau faciliteert de board en geeft uitvoering aan de 
strategische agenda met de daaruit voortkomende activiteiten en 
projecten. De medewerkers komen uit de verschillende geledingen, 
hun talenten zijn complementair aan elkaar. Een aantal medewerkers 
is in kind beschikbaar gesteld  door organisaties achter de leden van 
de board. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur die haar 
wortels heeft in het bedrijfsleven. In- en extern is de directeur het 
boegbeeld van het bureau en in die hoedanigheid zichtbaar in de 
relevante private en publieke netwerken. 

In 2017 is optimaal gebruik gemaakt van de opgedane kennis en het 
opgebouwde netwerk. De samenstelling van het team is nauwelijks 
gewijzigd; er is in de loop van het jaar alleen een aantal medewerkers 
bijgekomen. Eind 2017 waren er 11 personen werkzaam voor het 
projectbureau, gelijk aan 8,3 fte. Daarnaast zijn er in 2017 twee junior 
medewerkers (Ruben Barnhoorn en Luud Lemmens) na elkaar 
werkzaam geweest bij het projectbureau, beiden studenten van  
de Radboud Universiteit. 

projectbureau

Roos Lavrijsen
Marketing communications manager

In kind bijdrage Alliander

Matthijs Kop
Program manager

Vanuit gemeente Arnhem

Sigrid Helbig
Director

Laelia Engelsman
Webredacteur

Richard Dobbelmann
Business associate

Pieter de Boer
Business representative

In kind bijdrage VNO-NCW 
Midden, 1 dag per week

Ingeborg van den Heuvel
Advisor marketing and 
communications (sinds 

april), in kind bijdrage HAN

Luc Pennings
Civic entrepeneur invest-
ments (sinds augustus)

In kind bijdrage provincie 
Gelderland (1 maand)

Anne Kregting
Content specialist 

(sinds oktober)

Emina Joosten Beslagic
Program manager vanuit 

Gemeente Nijmegen

Lucia Hendriks
Management- en 

personal assistant
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Het projectbureau van The Economic Board heeft zijn thuisbasis nog 
steeds in het gebouw Mercator II op Campus Heyendaal in Nijmegen. 
Dit is een herkenbare locatie, die met alle vervoersmiddelen goed 
bereikbaar is. Het is bovendien een laagdrempelige locatie waar 
kennisinstellingen, bedrijven en overheden elkaar makkelijk vinden. 
Het gebouw staat in een inspirerende omgeving waar studenten 
brainstormen en cross-overs en innovaties ontstaan. De transparante 
en open kantoorruimte stimuleert samenwerking, en biedt daarnaast 
schitterend uitzicht op de groene omgeving. Nabije buren zijn 
 Radboud Innovation, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  
de Radboud Universiteit, het Radboudumc en ROC Nijmegen.  
De Radboud Universiteit heeft de kantoorruimte voor het tweede  
jaar als in kind bijdrage ter beschikking gesteld.

huisvesting
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financiën 
Naast	de	basisfinanciering	van	de	regiogemeenten	leveren	partners	in	kind	
bijdragen aan The Economic Board; dit laatste bedrag is fors gegroeid ten 
	opzichte	van	2017.	De	belangrijkste	financiële	kerngegevens	zijn	opgenomen	 
in	dit	hoofdstuk,	net	als	de	financiële	voordelen	van	de	ANBI-status	en	het	
 toepassen van de transparantieregeling. 
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De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de 
19 deelnemende gemeenten (per 1 januari 2018: 18 gemeenten) in 
het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. Deze 
gemeenten hebben in 2015 besloten €1,- per inwoner via het GO 
beschikbaar te stellen aan The Economic Board. Dit heeft in 2017 
geresulteerd	in	een	bedrag	van	€768.181,-.	De	basisfinanciering	voor	
The Economic Board is door de gemeenten toegezegd voor vijf jaar, 
met uitzondering van enkele gemeenten die zich voor een kortere 
periode hebben gecommitteerd. Een van die gemeenten heeft in 2017 
haar bijdrage in de gemeentelijke meerjarenbegroting verlengd.

basisfinanciering

Diverse partners hebben in kind bijdragen geleverd aan The Economic 
Board, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van personeel, huis-
vesting, faciliteiten (zoals vergaderruimtes) en diensten (zoals de inzet 
van adviseurs). Het totale bedrag aan in kind bijdragen is – door 
gerichte inspanningen – fors toegenomen (+ € 93.395,32) ten opzich-
te van 2016. De in kind bijdragen zijn een uiting van het commitment 
van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan The Economic Board. 
Hieronder staat een overzicht van de (grootste) bijdragen in 2017.

in kind bijdragen

Bedrijf Bedrag in euro’s

Alliander € 78.000,00 

VNO-NCW Midden €	23.040,00

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) € 30.600,00

Provincie Gelderland €	14.000,00

Radboud Universiteit €	46.999,92

Rabobank € 5.800,00

RvN@ € 2.372,00

ArtEZ hogeschool voor de kunsten € 3.000,00

Totaal € 203.811,92 

In kind bijdragen in 2017

24JAARVERSLAG THE ECONOMIC BOARD 2017



Zoals in het hoofdstuk organisatie is benoemd, is de stichting 
Economic Board Arnhem Nijmegen in 2017 aangemerkt als  Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Partijen die ons willen helpen bij 
onze doelstelling door middel van een donatie, kunnen deze gift 
aftrekken van de winst- of inkomstenbelasting.

Door een wijziging in de statuten heeft de stichting van de belasting-
dienst toestemming gekregen om de transparantieregeling te mogen 
toepassen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten de BTW die 
de	stichting	voor	goederen	en	diensten	betaalt	gefinancierd	vanuit	
de door hen opgebrachte bijdragen, kunnen terugvorderen via het 
BTW-compensatiefonds. De verdeling van de BTW-compensatie 
gebeurt naar rato van de hoogte van de bijdragen.

ANBI-status en  

transparantieregeling

Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en 
producten van partijen uit de regio af te nemen. Daarnaast wordt er 
prudent met de (overheids)gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de inrichting van onze kantoorruimte waar het kantoormeubilair in 
bruikleen is of tweedehands. Hieronder staat een overzicht van de 
belangrijkste ingekochte diensten en producten in 2017:

• ICT: Hallo Morgen uit Wijchen
• Administratie: De Administratiekamer uit Elst
• Accountant: Reith & Ten Böhmer uit Zetten-Andelst
• Salarisadministratie: Van Deelen uit Wijchen
• Verzekeringen: Smale Assurantiën uit Elst
• Video’s en foto’s van activiteiten: We Do Studio uit Nijmegen
• Website: LinkU uit Nijmegen, vanaf december Infocaster uit Arnhem
• Vormgeving jaarverslag en halfjaarlijkse monitor: Gloedcommuni-

catie uit Nijmegen 
• Drukwerk: drukkerij Luxor uit Nijmegen
• Productie virtualreality-experience: VIEMR uit Groningen
• Ondersteuning vertoningen virtualreality-experience:  

VR-House uit Utrecht
• Duurzame koffie en thee: Peeze uit Arnhem
• Bloemen: Bloemensalon Flora uit Nijmegen
• Locatie jaarlijks event: Van der Valk Duiven
• Conceptontwikkeling jaarlijks event: Studio Hands uit Arnhem  
• Catering: Radboud Universiteit uit Nijmegen

inkoop diensten  

en producten
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financiële kerngegevens

Vaste activa 31-12-17 31-12-16

Materiële vaste activa € 25.030 €	24.216

Vlottende activa

Nog te ontvangen bedragen € 13.995 € 0

Overige vorderingen € 17.705 €	407

Liquide middelen €	249.004 €	468.335

Totaal € 305.734 € 492.958

Stichtingskapitaal 31-12-17 31-12-16

Continuïteitsreserve € 50.000 € 50.000

Bestemmingsreserve €	224.425 € 312.091

Totaal € 274.425 € 362.091

Kortlopende schulden

Crediteuren € 10.070 € 108.759

Belastingen €	7.412 € 10.079

Overige schulden € 13.827 € 12.029

Totaal € 305.734 € 492.958

De jaarrekening 2017 van The Economic Board is te vinden op de 
website. Er zijn afspraken gemaakt over het benutten van de gelden 
die zijn overgebleven in het oprichtingsjaar 2016, in de periode 
2017-2019. Een deel van deze gelden is, conform de vastgestelde 
begroting 2017-2019, het afgelopen jaar benut. Hierdoor is het 
stichtingskapitaal precies volgens afspraak het afgelopen jaar 
afgenomen. Voor een verdere toelichting op de cijfers zoals hieronder 
genoemd, verwijzen wij u naar de jaarrekening. 

Balans per 31 december 2017 (na verwerking exploitatiebestemming)
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€ 1,- per inwon
er 

Totale opbrengs
ten  

€ 768.181,-

Totale kosten

€ 855.847,-

In kind bijdrag
en

€ 203.811,92

Exploitatie-

resultaat  

€ -87.666,-

Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

Baten € 768.181 € 765.365

Personeels- en salariskosten €	464.883 € 275.733

Huisvestingskosten €	1.436 € 711

Reiskosten € 15.397 € 9.159

Projectondersteuning €	160.148 € 18.673

Communicatie/Media € 125.788 € 71.112

Advieskosten € 13.880 € 3.353

Administratiekosten € 11.908 € 9.611

Afschrijvingskosten € 6.336 € 3.515

Kantoorkosten € 15.236 €	11.407

Onvoorzien €	40.835 € 0

Totaal lasten € 855.847 € 403.274

Exploitatieresultaat € -87.666 € 362.091

“Met genoegen constateer ik dat de bijdragen van 

1€ per inwoner per jaar vanuit de regiogemeenten 

een solide basis biedt voor de financiering van 

de kerntaken van The Economic Board. Het jaar 

2017 kan met een bevredigend resultaat afgesloten 

worden. Daarnaast zie ik met veel genoegen dat 

ook de in kind bijdragen door bedrijven en kennis -

instellingen een stijgende lijn laten zien. Mooie 

tekenen van een groeiend draagvlak voor het werk 

van The Economic Board in en buiten de regio 

Arnhem-Nijmegen.”

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
Voorzitter	financiële	auditcommissie
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