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 woord vooraf

In juni 2021 is nog lang niet alles bij ‘het oude 
 normaal’. De anderhalve meter afstand blijft 
noodzakelijk, de openstelling van bars en clubs 
laat besmettings graden weer stijgen en sport
evenementen zijn nog niet wat ze geweest zijn. 
Olympische Spelen zonder publiek is toch een 
beetje als Champagne zonder bubbels. En het 
Europees Kampioenschap voetballen had iets 
weg van een feestje waar de leuke mensen al 
lang thuis waren. We zien licht aan het einde 
van de tunnel en hopen dat dit niet weer een 
tegemoetkomende trein is. En we kijken uit 
naar de dag waarop we ‘blursday’  dan weet je 
tijdens lockdown niet meer welke weekdag het is 
- definitief vaarwel kunnen zeggen.

Het voelt allemaal als oneerlijk. Toch mogen we 
niet klagen. Als de wereld eerlijk was, hadden 
we in Nederland minder. Ook vanwege de 
generositeit en snelheid van overheidssteun, 
mede mogelijk gemaakt en opgebracht door 
ons allen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het 
ons zelfs in deze tijd economisch voor de wind 
gaat. Werkloosheid is in Nederland totaal geen 
onderwerp. Waar het werkloosheidspercentage 
volgens de nieuwste cijfers van Eurostat in de 

EU gemiddeld op 7,3 procent uitkomt, is 
Nederland met 3,3 procent kampioen. Dit 
illustreert gelijk het meest urgente vraagstuk: 
hoe krijgen we de majeure transities georgani
seerd en het werk gedaan? Het tekort aan 
vakmensen wordt steeds nijpender.

Daarom moeten we ons bezighouden met 
vragen als: hoe organiseren wij onze innovatie
kracht? Hoe kunnen AI, circulariteit en waterstof 
breed en duurzaam worden ingezet? Welke 
samenwerkingen, coalities en consortia zijn 
nodig om echte impact te kunnen genereren? 
En rap wat alstublieft. Klimaatneutraal in 2050 
klinkt heel ver weg. Toch is 2050 dichter bij dan 
1990. Laat ons daarom niet te snel terug gaan 
naar ‘het oude normaal’. Want in een snel 
veranderende omgeving zijn de meest succes
volle mensen en organisaties diegene(n) die 
goed zijn in plan B.

Blijf dapper en vooral gezond,

Sigrid Helbig
Directeur
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Impact COVID-19
De uitbraak van COVID19 zorgde ook bij de board en het projectbureau van 
The Economic Board voor een bijzondere tijd. Hoewel vergaderingen van de 
board online doorgang konden vinden en het digitale werken door het team 
van het projectbureau gemakkelijk werd opgepakt, worden de toevallige 
ontmoetingen gemist. Dat wordt ook gemerkt in de verbinding met onze 
 stakeholders, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Tegelijkertijd is het 
makkelijker meerdere partijen online aan elkaar te koppelen en afspraken te 
maken. Het nieuwsbericht met informatie voor ondernemers over de 
coronacrisis blijft een van de best gelezen artikelen op onze website.

Sinds de versoepelingen kunnen fysieke ontmoetingen, zij het op kleine 
schaal, weer plaatsvinden. Zo vond de laatste boardvergadering, op 25 juni 
2021 rondom de strategische discussie over The Economic Board (zie 
hiernaast) plaats op het stadhuis in Rheden. Ook plannen we samen met 
onze partners in het najaar een aantal mooie events (lees verder op pagina 8).

De komende jaren zal moeten blijken hoe groot de impact van de 
 coronacrisis op de economie precies is en wat dit betekent voor elke 
branche. Dan zal ook duidelijk worden welke aanpassingen in 
 werkzaamheden nog meer nodig zijn. Innovaties in Health, Hightech, 
Energy en Food blijven in elk geval nodig om oplossingen te bieden voor 
actuele maatschappelijke vraagstukken. 

Strategische discussie koers The Economic Board
The Economic Board is in het eerste halfjaar van 2021 een proces gestart 
om de koers voor de komende jaren verder vorm te geven. Na vijf jaar 
hebben we onszelf de vragen gesteld wat de triplehelixsamenwerking op 
dit moment nodig heeft, of de ontwikkelingen die wij na de evaluatie na 
drie jaar hebben ingezet bijsturing nodig hebben én hoe we ons tot de 
veranderde omgeving moeten verhouden. Er is besloten tot het 
 organiseren van een strategische discussie over de toevoegde waarde en 
positie van The Economic Board én de verhouding tot de Groene 
 Metropoolregio. 

Ter voorbereiding van die strategische sessie heeft het petit comité 
(boardleden Ahmed Marcouch, Ben Geerdink, Bernard de Graaf en Enny 
van de Velden) met Sigrid Helbig een koersdocument opgesteld, met 
daarin verschillende scenario’s op een vijftal onderdelen: doelstelling, 
financiering, werkverhouding, branding en governance. Alle achttien 
board leden hebben vervolgens deelgenomen aan een van de voor
bereidende groepssessies. Deze vier groepen hebben constructieve en 
positieve gesprekken gevoerd, waarbij er verschillende perspectieven zijn 
belicht op de scenario’s. Een rode draad was dat de boardleden duidelijk 
hebben gemaakt zich samen in te willen zetten voor een krachtige regio.

Voortbordurend op de besproken consensus en verschillen in de 
 voor bereidende sessies, heeft de board op een aantal van bovenstaande 
onderdelen al keuzes gemaakt. Dit gebeurde tijdens de strategische 

belangrijkste ontwikkelingen

https://theeconomicboard.com/nieuws/corona-arnhem-nijmegen-wageningen
https://theeconomicboard.com/evaluatie-the-economic-board
https://theeconomicboard.com/evaluatie-the-economic-board
https://www.groenemetropoolregio.nl/
https://www.groenemetropoolregio.nl/
https://theeconomicboard.com/nieuws/ahmed-marcouch-nieuwe-voorzitter-teb/
https://theeconomicboard.com/nieuws/vooruitblik-ben-geerdink/
https://theeconomicboard.com/nieuws/interview-bernard-de-graaf/
https://theeconomicboard.com/nieuws/enny-van-de-velden-covid19/
https://theeconomicboard.com/nieuws/enny-van-de-velden-covid19/
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discussie, gehouden tijdens de boardvergadering van 25 juni 2021. Op 
andere onderdelen is de opdracht gegeven een voorkeursscenario verder 
uit te werken. Het doel blijft helder: het versterken van de regionale econo
mische slagkracht. Dit blijven we doen we op de speerpunten Health, 
Hightech, Energy en Food. Op de crossover Food en Health trekken we 
samen op met  Wageningen en de regio Foodvalley. Arbeidsmarkt en 
Slimme  Duurzaamheid zijn als ondersteunende clusters bekrachtigd. 

Qua financiering is de wens uitgesproken om een multipliereffect te 
bereiken om zowel proces alsook projectgeld te genereren. Aan Lifeport 
zal verder invulling worden gegeven (zie pagina 5). Tot slot is er een 
levendige discussie gevoerd over de samenwerking met de Groene 
Metropoolregio. Een gedachtegang kwam steeds weer boven: 
 samen werking is belangrijk, samen kunnen we echt meer bereiken.  
Een delegatie van The Economic Board gaat nu open en constructief de 
dialoog aan met de Groene Metropoolregio voor verdere afstemming (zie 
hiernaast). 

Bestuurlijke samenwerking
In het Bestuursakkoord zijn de globale afspraken opgenomen over de 
samenwerking tussen de Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland 
en The Economic Board, en de bijbehorende Investeringsagenda (of 
Regionale Agenda). Het is een meerjarige overeenkomst, met een looptijd 
van tien jaar. Op 14 april 2021 zijn het concept Bestuursakkoord en 
Investeringsagenda vrijgegeven ter consultatie (lees verder op pagina 8).

De Investeringsagenda regio ArnhemNijmegen 2022 is een uitwerking 
van de eerdere Regionale Agenda die in 2020 door de regiogemeenten is 
vastgesteld. De Investeringsagenda bestaat uit de vijf opgaven (Productieve 
Regio, Verbonden Regio, Circulaire Regio, Ontspannen Regio en Groene 
 Groeiregio) en hun programma. The Economic Board heeft een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de agenda van de opgaven Productieve 
Regio en Circulaire Regio. 

De Investeringsagenda geeft een overzicht van de voorgenomen 
investeringen in 2022 van de Groene Metropoolregio, de provincie 
 Gelderland en The Economic Board. Ook de investeringen van andere 
partijen worden inzichtelijk gemaakt in deze investeringsagenda. De 
Investeringsagenda is een dynamisch document dat jaarlijks hernieuwd 
wordt vastgesteld.

https://www.regiofoodvalley.nl/
https://www.gelderland.nl/
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Afscheid Hubert Bruls en Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter
Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, is tijdens de 
 board vergadering van maart 2021 bekrachtigd als voorzitter van The 
Economic Board. Hij volgt hiermee Hubert Bruls op, burgemeester van 
Nijmegen, die op 1 januari 2021 na vijf jaar afscheid heeft genomen als 
voorzitter van The Economic Board. Bruls blijft verbonden aan de regio als 
nieuwe voorzitter van de Groene Metropool regio. Hij was sinds de start 
van The Economic Board betrokken bij de organisatie.

https://theeconomicboard.com/nieuws/afscheid-hubert-bruls
https://theeconomicboard.com/nieuws/afscheid-hubert-bruls
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Lifeport
Lifeport is het gezamenlijke verhaal van de regio Arnhem  Nijmegen  
 Wageningen, waarmee het regionale profiel wordt versterkt. In het eerste 
halfjaar van 2021 is door The Economic Board nogmaals uitgesproken dat 
er voldoende draagkracht is om verder te gaan met het initiatief. We zetten 
erop in om het innovatienetwerk Lifeport in de komende jaren steeds meer 
gezicht en profiel te laten krijgen.

Er is daarom gesproken met regionale vertegenwoordigers en specialisten 
van onder andere HAN University of Applied Sciences, Radboud Universiteit, 
Van Hall Larenstein, Radboudumc, Byondis, CCV, IPKW, gemeente Nijmegen, 
RvN@, Studio Hands en Oost NL om zitting te nemen in de Denktank 
Lifeport (lees verder op pagina 8). Daarnaast is er gewerkt aan het 
 opstellen van een Ambitiedocument, dat richting geeft aan de ambities 
van Lifeport.

Connectr – Energy innovation
Connectr – energy innovation is dé plek om innovatieve energie  
toepas singen te bedenken, testen en ontwikkelen met als doel om die 
(versneld) naar de praktijk te brengen. Vanaf de eerste bespreking van 
Connectr in de board in januari 2020 hebben de boardleden zich als 
ambassadeurs van het initiatief ingespannen om samen met boardlid Jan 
van Dellen en civic entrepreneur Jeroen Herremans (cluster Energy) de 
plannen concreter te maken. 

Begin 2021 hebben boardleden Rob Verhofstad (HAN), Bernard de Graaf 
(VNONCW ArnhemNijmegen), Ben Geerdink (Rijn IJssel), Carol van Eert 
(GMR) en oudboardlid Marcel Hielkema daarom ingesproken tijdens 
vergaderingen van de Provinciale Staten van Gelderland over het voorstel 
van Connectr. In die betogen gaven zij aan welke meerwaarde zij vanuit 
hun organisaties zien voor Connectr en waarom het van belang is nu te 
investeren. In maart 2021 besloten de Provinciale Staten positief over het 
toekennen van 4,6 miljoen euro aan diverse projecten van Connectr, 
waaronder het ElaadNL Open Charge Lab en een Europees testcentrum 
voor laadpalen. 

AI for Life Center
Met het initiatief AI for Life Center werken we aan een ecosysteem waarin 
verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen de 
regio worden gerealiseerd. Het Center ziet Artificial Intelligence als dé 
sleuteltechnologie om innovaties op het gebied van Health, Hightech, Energy 
en Food naar een hoger niveau te tillen. De noodzaak hiervoor is hoog en 
kansen zijn er momenteel volop. Zo krijgt de Nederlandse AI Coalitie vanuit 
het Nationaal Groeifonds 276 miljoen euro voor een  investeringsprogramma 
kunstmatige intelligentie. Om een gedeelte van de 276 miljoen euro in de 
regio te laten landen, is het AI for Life Center noodzakelijk.

Het AI for Life Center heeft daarom in de eerste helft van 2021 gewerkt 
aan een inhoudelijk Visiedocument en gesprekken gevoerd met een 
subsidieadviesbureau. Door het nemen van deze twee stappen kan er 

enkele successen

https://www.han.nl/
https://www.ru.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg
https://byondis.com/
https://www.ccv.eu/nl/
https://www.ipkw.nl/
https://www.nijmegen.nl/
https://rvnhub.nl/
https://www.studiohands.nl/
https://oostnl.nl/nl
https://www.connectr.nu/
https://theeconomicboard.com/ons-team/jan-van-dellen/
https://theeconomicboard.com/ons-team/jan-van-dellen/
https://theeconomicboard.com/nieuws/cluster-energy-2021-ambities/
https://theeconomicboard.com/nieuws/steun-board-connectr-provincie-gelderland
https://theeconomicboard.com/nieuws/steun-board-connectr-provincie-gelderland
https://theeconomicboard.com/nieuws/projecten-connectr-van-start-provinciale-staten/
https://www.elaad.nl/
https://aiforlife.nl
https://nlaic.com/
https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-for-life-center-nationaal-groeifonds
https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-for-life-center-nationaal-groeifonds
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toegewerkt worden naar een fysiek Center, dat toegankelijk is voor 
 iedereen die werkt of wil werken met AI en van waaruit betere financiering 
voor AIinitiatieven gerealiseerd kan worden. 

Daarnaast is er samen met AI Hub OostNederland gekeken naar de 
rolverdeling en de inhoudelijke samenwerking op regionaal en landelijk 
niveau. Tot slot voert het AI for Life Center gesprekken met Oost NL over 
het opzetten van een AIvoucher regeling binnen De Groeiversneller.

Online en offline doorontwikkeling van The Life Net 3.0
In het eerste halfjaar van 2021 is het internationale platform The Life Net 
doorontwikkeld. Het platform, dat in 2018 werd opgericht, richt zich op 
internationale organisaties en talent die de mogelijkheden bekijken om 
zich in de regio te vestigen en behoefte hebben aan praktische informatie 
omtrent wonen, werken, leven, studeren en onderzoeken in de regio. De 
focus bij de doorontwikkeling is gelegd op het verbeteren van de 
 zichtbaarheid en het aangaan van nieuwe samenwerkingen en 
 partnerships ter versteviging van het platform en het regionale 
 vestigingsklimaat. 

Naast het online platform hebben met name civic entrepreneur Renate 
Bouwman (cluster arbeidsmarkt), Wijnand Hemelaar van Global Staff 
Services met medewerkers van HAN en Radboudumc hard gewerkt aan 
het businessplan voor het  Lifeport Welcome Center. In het businessplan 

staat versteviging van het vestigingsklimaat ook voorop: het aantrekken en 
behoud van studenten en talent uit binnen en buitenland. Hierbij is nauw 
samengewerkt met de Wageningen University & Research en Expat Center 
Food Valley, wat heeft geleid tot een gezamenlijke subsidieaanvraag bij de 
provincie Gelderland. Uitgangspunten van de aanvraag zijn kennisdeling, 
opschaling en programmering. De aanvraag wordt naar verwachting in het 
najaar van 2021 behandeld.

Interactieve kaart Lifeport
De regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen herbergt een schat aan 
bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld werken aan schone energie, 
Hightechoplossingen voor de zorg, voeding als medicijn en sociale AI. Om 
beter inzicht te geven in het ecosysteem van het innovatienetwerk Lifeport 
is in juni de interactieve kaart Lifeport gelanceerd. Daaraan gekoppeld zijn 
een interactieve kaart Artificial Intelligence en een interactieve kaart Digital 
Health. De laatste is in opdracht van en in samenwerking met het 
 Radboudumc ontwikkeld.

Tijdlijn
Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats
vonden tussen januari en juni 2021. COVID19 heeft invloed gehad op het 
type en aantal activiteiten dat wij hebben kunnen organiseren. Alle bijeen
komsten hebben digitaal plaatsgevonden, tenzij anders vermeld. Het 
overzicht is niet uitputtend.

https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-hub-oost-nederland
https://www.thelifenet.eu/
https://theeconomicboard.com/nieuws/cluster-arbeidsmarkt-2021/
https://theeconomicboard.com/nieuws/cluster-arbeidsmarkt-2021/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/global-lounge/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/global-lounge/
https://www.wur.nl/
https://www.ecfv.nl/
https://www.ecfv.nl/
https://theeconomicboard.com/lifeport
https://aiforlife.nl/kaart
http://digitalhealthnijmegen.nl
http://digitalhealthnijmegen.nl
https://theeconomicboard.com/nieuws/interactieve-kaart-digital-health/
https://theeconomicboard.com/nieuws/interactieve-kaart-digital-health/
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801093079077003265
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801093079077003265
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801093079077003265
https://twitter.com/economicboard/status/1400793946788405252
https://twitter.com/economicboard/status/1400793946788405252
https://aiforlife.nl/kaart
https://aiforlife.nl/kaart
https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-for-life-center-nationaal-groeifonds
https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-for-life-center-nationaal-groeifonds
https://theeconomicboard.com/nieuws/ai-for-life-center-nationaal-groeifonds
https://twitter.com/economicboard/status/1408397895343259656
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809135194273067008
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809135194273067008
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809135194273067008
https://theeconomicboard.com/lifeport
https://theeconomicboard.com/lifeport
https://twitter.com/economicboard/status/1408427880854528002
https://theeconomicboard.com/nieuws/boardvergadering-maart-2021
https://theeconomicboard.com/nieuws/digitaliseringsvouchers-mkb-arnhem-nijmegen-lifeport
https://theeconomicboard.com/nieuws/digitaliseringsvouchers-mkb-arnhem-nijmegen-lifeport
https://theeconomicboard.com/nieuws/digitaliseringsvouchers-mkb-arnhem-nijmegen-lifeport
https://theeconomicboard.com/nieuws/akte-van-oost-kracht-oost-nederland
https://theeconomicboard.com/nieuws/akte-van-oost-kracht-oost-nederland
https://theeconomicboard.com/nieuws/akte-van-oost-kracht-oost-nederland
https://twitter.com/economicboard/status/1366403951558590478
https://twitter.com/economicboard/status/1366403951558590478
https://twitter.com/economicboard/status/1366403951558590478
https://theeconomicboard.com/nieuws/projecten-connectr-van-start-provinciale-staten
https://theeconomicboard.com/nieuws/projecten-connectr-van-start-provinciale-staten
https://twitter.com/economicboard/status/1355107869918711809
https://twitter.com/economicboard/status/1355107869918711809
https://twitter.com/economicboard/status/1355107869918711809
https://twitter.com/economicboard/status/1355107869918711809
https://theeconomicboard.com/nieuws/boardvergadering-januari-2021
https://theeconomicboard.com/nieuws/afscheid-hubert-bruls
https://twitter.com/economicboard/status/1362069686935035904
https://theeconomicboard.com/nieuws/steun-board-connectr-provincie-gelderland/
https://twitter.com/economicboard/status/1357700084947943425
https://twitter.com/economicboard/status/1357700084947943425
https://twitter.com/economicboard/status/1357700084947943425
https://twitter.com/economicboard/status/1357700084947943425
https://twitter.com/regioAN/status/1383054206697885696
https://theeconomicboard.foleon.com/jaarverslag/jaarverslag-2020/cover
https://theeconomicboard.foleon.com/jaarverslag/jaarverslag-2020/cover
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Bestuursakkoord en Investeringsagenda
In de tweede helft van 2021 wordt er verder gewerkt aan het Bestuursakkoord 
en de bijbehorende Investeringsagenda. De directeuren van The Economic 
Board en de Groene Metropoolregio, en de concernmanager van de 
provincie Gelderland vergaderen wekelijks over de voortgang van het 
proces en de inhoud van de overeenkomsten. Ook stemmen de civic 
entrepreneurs van The Economic Board en de opgavemanagers van de 
Groene  Metropoolregio in deze periode af hoe structuur, aanpak en rollen 
 vormgegeven worden om zo de krachten effectief te bundelen en 
 dubbelingen te voorkomen.

De definitieve documenten zijn einde van de zomer klaar en worden in het 
najaar van 2021 ondertekend. Met het ondertekenen van het akkoord 
 committeren de drie partijen zich aan een gezamenlijke ambitie en dragen 
zij uit dat zij zich in willen zetten voor een innige en constructieve regionale 
samenwerking.

Lifeport
Uit de strategische discussie in de board blijkt opnieuw dat de draagkracht 
voor het initiatief Lifeport onverminderd groot is (zie pagina 2). 
De Denktank Lifeport, die in de eerste helft van 2021 is samengesteld, 
vindt in juli 2021 voor de eerste keer plaats om de intentie en meerwaarde 
van Lifeport als regionaal merk verder te bespreken. Ook wordt er 
 gezamenlijk gekeken wat er nodig is om Lifeport verder uit te bouwen. Met 

zowel de steun van de boardleden van The Economic Board als 
 betrokkenheid vanuit de Denktank Lifeport liggen er bijzondere kansen om 
het initiatief verder uit te bouwen. In de tweede helft van 2021 zullen er 
vervolgstappen gezet worden rondom merkidentiteit, commitment en 
uitvoerbaarheid.

Events 
Met de blik op de toekomst wordt er langzaamaan weer toegewerkt naar 
fysieke bijeenkomsten. Als de coronamaatregelen het toestaan, 
 organiseert The Economic Board in het najaar van 2021 diverse events en 
bijeenkomsten. Zo staat er eind september een  groeievent op de planning, 
dat samen met de partners en investeerders van CapitalChange wordt 
georganiseerd. Regionale ondernemers met groeiambities kunnen hier 
vrijblijvend kennismaken met de partners en investeerders. 

Ook zal dit najaar weer de Parelaward uitgereikt worden aan ondernemers 
die met hun bedrijf of organisatie de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen 
op de kaart zetten. Tot slot wordt met partners zoals  INNOVATE en Avisi de 
samenwerking opgezocht voor de organisatie van interessante events 
rondom diverse thema’s, waaronder AI. 

vooruitblik tweede halfjaar 2021

https://theeconomicboard.com/nieuws/capitalchange-ondernemers-in-gesprek
https://theeconomicboard.com/parels
https://www.innovate.community/
https://www.avisi.nl/
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