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De eerste helft van 2018 ging in een oogwenk voorbij. Onze wervelende 
roadtour langs de deelnemende gemeenten was een doorslaand 
succes. Meer dan 1.500 geïnteresseerden hebben de vr-experience 
gezien, de reacties waren bijzonder positief. De meest gehoorde 
uitspraak was: “Wow - ik wist niet dat er zo veel mooie dingen in onze 
regio gebeuren.” En laat dat nou precies zijn waar The Economic Board 
zich voor inzet. Bijzondere verhalen horen, zien en delen. Ook via 
Twitter; daar gingen we aan het eind van het eerste halfjaar al hard 
richting het jaardoel van 2.500 volgers.

Een ander hoogtepunt in het eerste halfjaar waren de informatieavonden voor de (nieuwe) gemeente-
raadsleden en andere geïnteresseerden. Op verschillende inspirerende locaties werden de aanwezigen 
bij gepraat over de ontwikkelingen in de board en de regio. Boardleden voerden levendige discussies met 
maar liefst 45 bestuurders en raadsleden, die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om zich 
rechtstreeks te laten informeren. Ook konden zij uit eerste hand van een aantal bedrijven horen wat de 
meerwaarde van samenwerking voor onze regionale bedrijven betekent - en tijdens de borrel konden 
enkele bedrijven en gemeenten zelfs zakelijke vervolgafspraken maken. 

De schrijver Godfried Bomans zei eens: “Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze 
dezelfde taal spreken.”  
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Het is mooi om te 
ervaren dat persoonlijk contact in triplehelix-verband ertoe bijdraagt dat we elkaars taal steeds beter leren 
spreken en dat we hierdoor elkaar steeds beter leren begrijpen.

Sigrid Helbig
Directeur

woord vooraf 
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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 juni 2018. Het overzicht is niet  
uitputtend. Daarna belichten wij enkele successen van het afgelopen 
halfjaar. Tot slot blikken wij vooruit op het tweede halfjaar van 2018.

activiteiten

“Partijen binnen de regio weten elkaar steeds beter te 

vinden. Initiatieven pakken we samen op. Dat zie je 

bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de nieuwe ronde 

van de Investeringsagenda, het voorbereiden van een 

regiodeal en het gedeeld opdrachtgeverschap voor een 

onderzoek naar de digitale infrastructuur van de 

regio. Dat maakt mij een opgewekte voorzitter.”

Hubert Bruls 
Burgemeester gemeente Nijmegen,
voorzitter The Economic Board
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2018

board-
vergadering bij 

gemeente 
Nijmegen

lunch- 
bijeenkomst 
Kamerleden  

bij Novio Tech 
Campus 

stand met 
Radboudumc 
tijdens Health 
Valley Event 

mrt

bijeenkomst 
Association of 

European Border 
Regions (AEBR) in 

Nijmegen o.l.v. 
Michiel Scheffer

twee jaar na 
oprichting The 

Economic 
Board

presentatie door 
Sigrid Helbig 

tijdens onderne-
mersbijeenkomst 

Lindus

livegang 
vernieuwde 
corporate 

website The 
Economic Board

feb

uitreiking Vrede van 
Nijmegen Penning 

aan Paul Polman van 
Unilever

deelname 
RVO-handelsmissie 

naar China 
(arrangement Life 
Science en Health)

apr

opening  
Mercator Launch 

door boardlid Daniël 
Wigboldus

gesprek  
afvaardiging board 

met redacteuren 
De Gelderlander 

over economische 
ontwikkelingen

mei

mijlpaal van 
2000 volgers op 
Twitter bereikt

boardvergadering 
tijdens State of 

Fashion bij 
gemeente Arnhem

lancering animatie 
‘Wat kan The 

Economic Board 
voor u betekenen’?

juni

boardvergadering 
bij Synthon 
(Nijmegen)

start VR-RoadTour 
langs regioge-

meenten tijdens 
nieuwjaarsreceptie 

gemeente 
Zevenaar

werkconferentie 
Economic Boards 

Oost-Nederland op 
initiatief van 

VNO-NCW Midden

jan

Leesinstructie: klik op de blauwe bollen voor meer achtergrond informatie. 
Let op: deze extra informatie wordt niet getoond na printen van de monitor of bij de online weergave.
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Digitaal bereik spectaculair vergroot
Vanaf begin 2018 zet The Economic Board, als onderdeel van haar 
taak communiceren, extra in op het vergroten van het digitale bereik. 
Wij liggen op koers om de vastgestelde doelen te halen; op sommige 
vlakken zijn ze al halverwege het jaar gehaald. In februari is de 
vernieuwde website live gegaan. Op deze website kunnen we op een 
overzichtelijke wijze inzicht geven in de projecten en activiteiten 
waaraan The Economic Board bijdraagt en houden we geïnteresseer-
de bezoekers op de hoogte van belangrijk nieuws en de laatste 
innovaties uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. De website 
van The Economic Board werd het afgelopen halfjaar steeds beter 
gevonden. In een halfjaar tijd groeide het aantal bezoekers met 32%.

Verder zijn er gerichte campagnes gevoerd om het aantal kwalitatieve 
volgers op de sociale media te vergroten. Met succes. Twee jaar na 
de lancering van ons Twitter-account behaalden wij afgelopen juni de 
mijlpaal van 2.000 volgers, terwijl wij in december 2017 nog 1.000 
volgers hadden. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief (+77%) en 
het LinkedIn-account(+57%)groeidenhetafgelopenhalfjaareven-
eens snel. Bovendien is de betrokkenheid van onze volgers boven-
gemiddeld; dit uit zich in een hoge, zogenaamde engagement rate 
(bijvoorbeeld in vorm van retweets, likes en reacties). Hierdoor komen 
nieuwsberichten, interessante initiatieven en projecten uit de regio 
onder de aandacht van een grotere doelgroep.

enkele successen Groei online kanalen
januari t/m juni 2018

Twitter
Van gemiddeld 150 vind-ik-leuks per maand, 
naar gemiddeld 305 vind-ik-leuks per maand.

+103%

Website
13.818 sessies kwamen vanuit onze 

sociale media.Ditwarenernog7207in2017.

+91%

LinkedIn
Van 271 volgers op 1 januari 2018, naar 

425 volgersop18juni2018.

+57%

Website
Van 1 januari 2017 t/m 17 juni 2017 

heeft theeconomicboard.com25.152pagina-
weergaven gehad. Van 1 januari 2018 t/m 

17 juni2018isditaantalverhoogdtot
33.141 paginaweergaven.

+32%

LinkedIn
Van 285 klikken naar de website van januari 

tot enmetjuni2017,naar1084klikkennaarde
website in dezelfde periode in 2018.

+280%
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Volop ondersteuning van bedrijven
Bedrijven vormen de belangrijkste doelgroep van The Economic 
Board. De afgelopen periode hebben wij diverse activiteiten voor hen 
ontplooid. Zo zijn er in samenwerking met de ondernemersverenigin-
gen speciale ondernemersavonden georganiseerd, waarop onderne-
mers hun idee, plan of project konden pitchen. Verder is via de 
investeringsagenda een aanvullend budget van €300.000,- beschik-
baar gekomen bij The Economic Board, waarvoor ondernemers 
middels vouchers extern advies kunnen inschakelen. Deze middelen 
kunnen aanvullend ingezet worden op De Groeiversneller van Oost NL. 

Daarnaast hebben de consultants van Sage Partners tijdens drie 
bezoeken aan de regio, nieuwe en vervolggesprekken gevoerd met 
bedrijven. Zij kregen met de Sage Venture Accelerator van hen 
 diepgaand advies en toegang tot een netwerk van informal investors, 
samenwerkingspartners en potentiële klanten. Vervolgens zijn er 
diverse momenten geweest waarop wij bedrijven uit de regio een 
podium hebben geboden. Enkele voorbeelden zijn de Hannover 
Messe, de informatiebijeenkomsten voor college- en raadsleden én 

publicitaire aandacht voor Tinybots bij de lancering van sociale robot 
Tessa (artikel in NRC). Tot slot zijn wij betrokken bij het aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid. Zo zijn wij aangesloten bij het regionale 
acquisitieoverleg tussen de gemeenten Arnhem en Nijmegen, provin-
cie Gelderland en Oost NL.

Zichtbaarder voor regiogemeenten
Het jaarlijkse event van The Economic Board en de Regioreis van de 
Regio Arnhem Nijmegen waren altijd al belangrijke contactmomenten 
met de bestuurders van de regiogemeenten. Middelen als de website, 
social media, de nieuwsbrief, het jaarverslag en de halfjaarlijkse 
monitor vormen bronnen voor college- en raadsleden om informatie te 
vergaren over de regionale economische samenwerking. Niettemin 
vonden wij het belangrijk om de zichtbaarheid te vergroten en activi-
teiten in de regio te organiseren voor de gemeenten. Dit heeft geresul-
teerd in een VR-RoadTour langs zestien van de achttien gemeenten en 
drie centrale informatiebijeenkomsten voor college- en raadsleden. 
Beide initiatieven leverden ons nuttige informatie en contacten op. 
Bovendien werd het gewaardeerd vanuit de regiogemeenten. 
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vooruitblik 2e halfjaar 

Communiceren
• Optimaliserenvandeinternationaleprofileringvanderegio.Eerste

stap daarbij is de doorontwikkeling van de (internationale) regioportal 
i-want.eu, rondom de thema’s thema’s work, study, living en business

• Doorontwikkeling van de Engels- en Duitstalige versie van de 
corporate website

• Jaarlijkse event The Economic Board, ditmaal op Papendal op 
13 september,metalsthemachallenge

• Invulling geven aan de stand van Oost-Nederland met de  
virtualreality-filmbijdebeurstijdensdeEuropean Week of Regions 
and Cities in Brussel in oktober

• Aanbieden brochure door Regio Arnhem Nijmegen aan de jury van 
de Circular Economy Awards en bekendmaking welke drie regio’s de 
top drie hebben gehaald

Verbinden
• De regio onder de aandacht brengen in Den Haag tijdens het 

Prinsjesfestival:metdenetwerkbeurs(inclusiefvr-film),hetDiner
van de Toekomst en een speciale editie van de informatiebijeen-
komst voor Kamerleden (thema: Food en Health)

• Coördineren van lopende projecten binnen het Techniekpact en 
verbinden met de andere Techniekpacten in de provincie Gelderland. 
Bovendien zorgen dat bedrijven aansluiten bij het Techniekpact

• Opstarten evaluatie van drie jaar The Economic Board en de opge-
stelde doelstellingen

• Handelsmissies vanuit provincie Gelderland en gemeente Arnhem 
naar China eind november

• Organiseren communicatie en promotie programma Food and 
Cognition als onderdeel van Healthy Brain, op verzoek van de 
samenwerkingspartners. Met als belangrijk doel het aantrekken 
van partners

• Verbinden van initiatiefnemers project Octopus vanuit het bedrijfs-
leven met de kennisinstellingen uit de regio, om de afstand tussen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven te verkleinen

Aanjagen
• Vernieuwing Parel van de regio, waarbij er na de uitverkiezing één 

bedrijf intensief wordt begeleid bij het behalen van groeiambities 
• Bijdrage leveren aan het binnenhalen van het Chip Integration 

Technology Center (CITC) naar de regio
• Betrokkenheid bij de totstandkoming van de regiodeal Gezonde 

Groei Regio Arnhem-Nijmegen en het verkrijgen van steun bij het 
Rijk daarvoor

• Vervolgbezoek Sage Venture Accelerator Netherlands aan regio half 
oktober, waarvoor wij wederom nieuwe bedrijven zullen aandragen

• Project Health and High Tech Accelerator Netwerk verder helpen door 
bij te dragen aan het vullen van pool van launching customers. Dit 
project gaat over de marktkansen voor innovatieve (digital) 
 producten en diensten op gebied van health en hightech
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