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woord vooraf
Toen The Economic Board drie en een half jaar geleden
werd gelanceerd, hadden we nog geen idee waar we ons
precies mee bezig gingen houden. Aan de globale op
dracht ‘versterk de regionale economie’ kon op velerlei
manieren invulling worden gegeven. Het enige wat
vaststond was de basisfinanciering, procesgeld van
ongeveer 770.000 euro per jaar. De financiering werd ter
beschikking gesteld door de toen nog negentien regio
gemeenten. Door sommige eerst drie jaar en vervolgens
door alle gemeenten voor vijf.
Voortvarend zijn wij aan de slag gegaan met visie, missie
en businesscanvas. We hebben focus aangebracht
(speerpunten food, health, energy) en de samenwerking in
de regio verruimd (sterke binding met Ede - Wageningen).
We hebben onze activiteiten bepaald (communiceren,
verbinden, aanjagen) en uitgewerkt wat ons regionale
DNA is (een soort Lifeport waar te midden van techniek
en innovatie de mens centraal staat).
We kwamen goed op stoom. De inkind-bijdragen zijn
exponentieel toegenomen en evenaren in 2018 de
basisfinanciering, conform onze bedoeling: we gaan de
koek niet verdelen maar groter maken!
Na drie jaar hebben we onze behaalde doelstellingen
tegen het licht gehouden en een uitgebreide evaluatie
laten uitvoeren. Daarbij hebben we mooie complimenten
en recensies gekregen. We hebben echter ook geconsta
teerd dat op het gebied van aanjagen ‘kansen worden
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verzilverd en gemist’, want aanjagen heeft altijd met
projectgeld te maken.
The Economic Board staat nu aan een driesprong; 2020 is
het laatste jaar waarin de basisfinanciering gegarandeerd
is. Er zal binnenkort de beslissing moeten worden
genomen of – en indien ja, met welke middelen – het
werk gecontinueerd zal worden. Daarbij zijn er drie opties
die tevens het ambitieniveau weergeven.
De eerste optie is om de basisfinanciering te stoppen en
de boel rustig te laten uitrollen zodat we het stoplicht eind
2020 zonder gierende banden halen. De tweede optie is
om na 2020 alles een beetje te laten zoals het is. De derde
optie is een verhoging van de basisfinanciering waarbij
ingezet wordt op het bouwen aan een sterke organisatie
en waarin p
 rojectmiddelen daadwerkelijk in triplehelix-
verband gealloceerd
kunnen worden.
Ik ben benieuwd.

Sigrid Helbig
Directeur

drie jaar The Economic Board
evaluatie

Als je aan iets nieuws begint, is het goed om na verloop van tijd terug te
kijken. Dat heeft The Economic Board drie jaar na haar oprichting gedaan.
Zowel de uitkomsten uit de zelfevaluatie als de externe evaluatie met
stakeholders laten zien dat er behoefte is om door te gaan met The
Economic Board. Uiteraard is er ruimte voor verbetering en daar gaat de
board mee aan de slag.
De evaluatie is grondig aangepakt. Er is in oktober 2018 begonnen en het
evaluatieproces is eind april 2019 afgerond. De gerenommeerde en
onafhankelijke partij Twynstra Gudde heeft het evaluatieproces begeleid.
The Economic Board heeft ervoor gekozen zowel een zelfevaluatie als een
stakeholdersevaluatie uit te laten voeren. Voor de stakeholdersevaluatie is
een brede groep aan stakeholders door Twynstra Gudde geïnterviewd. De
evaluatierapporten zijn in te zien en te downloaden op onze website. In het
kader van de evaluatie is een dashboard gemaakt van de resultaten van de
afgelopen jaren op de doelstellingen; deze vindt u op de volgende pagina.
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intensivering samenwerking met Investeringsagenda

Tijdens het evaluatieproces kwam de wens naar voren om intensiever
samen te werken met de Investeringsagenda van de gemeenten Arnhem
en Nijmegen en de provincie Gelderland. Op 9 januari 2019 zijn de
Stuurgroep Investeringsagenda en de boardleden van The Economic
Board in een eerste sessie bijeengekomen. Daar werd geconstateerd dat
er een aanzienlijke overlap is in de doelen waaraan beide partijen werken.
Tijdens de sessie is door alle aanwezigen de wens uitgesproken om The
Economic Board en de Stuurgroep Investeringsagenda samen te voegen
om zo tot een gezamenlijke agenda en uitvoering te komen.
Een kopgroep van bestuurders is vervolgens aan de slag gegaan met de
uitwerking van deze ideeën in een concreet voorstel. Op 21 juni zijn de
Stuurgroep Investeringsagenda en de boardleden van The Economic
Board wederom bij elkaar gekomen om het uitgewerkte voorstel te
bespreken. In de zomer is een aangepast voorstel opgestuurd aan de
bestuurders, ter bespreking met hun achterban en/of bestuur. In het tweede
halfjaar van 2019 wordt het proces voortgezet. Hierbij vindt afstemming
plaats met het ingezette traject van de achttien regiogemeenten voor de
versterking van de regionale samenwerking.

dashboard drie jaar The Economic Board
Bij de oprichting van The Economic Board in 2016 werd als missie
geformuleerd dat deze triplehelix-organisatie ervoor moet gaan zorgen
dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden beter gaan samen
werken op de groeisectoren Food, Health en Energy en de cross-overs
daartussen, om zo de economische slagkracht van de regio verder te
ontwikkelen.
Om dat meetbaar te maken zijn er in het Strategisch Plan 2016 – 2018
enkele doelstellingen geformuleerd. Die staan hieronder.

De doelstellingen zijn verdeeld in drie categorieën:
Communiceren

Een van de belangrijkste taken van The Economic
Board is de regio als place to be op de kaart zetten.

Verbinden

The Economic Board fungeert als matchmaker met
een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in
contact brengt en houdt.

klik hier voor onderliggende resultaten 

doelstellingen:
status

15 keer de regio
onder de aan
dacht gebracht
in Den Haag

status

18
status

14

10 uitgaande (handels)
missies op onze speer
punten vertegenwoordigd
(zelf en/of door derden)

status

19
Behaald

3 of meer
nieuwsbrieven
per jaar
uitgebracht

Liggen op koers

8
status

4
status

20

Aanjagen

3 keer de regio
in landelijke
dagbladen
geprofileerd
5 regionale 
initiatieven tot
(inter)nationaal
niveau gebracht
5 bijeenkomsten
voor onder
nemers gerea
liseerd

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

status

15
status

11
In uitvoering

10 inkomende
(handels)missies
onze regio in de
schijnwerpers gezet
15 cross-overprojecten
tot stand gebracht.
Waarvan minimaal
drie met WOW!-factor

status

2
status

7

15 bedrijven in de speersectoren
Food, Health en/of Energy gevestigd
in de regio dankzij gezamenlijke
inspanningen met onze partners
5 lokale initiatieven tot
regionaal niveau gebracht
en daarmee bijgedragen
aan regioprofilering

enkele successen
regio is diverse toonaangevende instituten rijker

In het eerste halfjaar van 2019 is de financiering voor het OnePlanet-
initiatief rondgekomen. OnePlanet, een samenwerkingsverband van imec
Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen University
& Research, probeert langetermijnoplossingen te ontwikkelen die
gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een
duurzame en evenwichtige manier. The Economic Board heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van dit initiatief door het mobiliseren van steun, het
leggen van verbindingen met andere initiatieven, het aandacht genereren
ervoor én het bijwonen van en inspreken tijdens politieke debatten. In mei
is het OnePlanet Research Center officieel gestart. De betrokkenheid van
The Economic Board bij dit project blijft onverminderd groot (hetgeen
vergemakkelijkt wordt doordat de Nijmeegse vestiging direct grenst aan
het kantoor van het projectbureau).
Het nieuwe Chip Integration Technology Centre (CITC) is in juni gestart op
de Novio Tech Campus in Nijmegen; vanaf najaar 2019 krijgt het een eigen
fysieke plek. Het CITC is een open innovatiecentrum dat een brug vormt
tussen fundamenteel onderzoek naar chipintegratie en nieuwe techno
logische producten. De initiatiefnemers zijn Novio Tech Campus,
TNO-Holst en BCSEMI NL, maar inmiddels zijn er meer partijen bij het
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centrum aangesloten. The Economic Board is vanaf het begin betrokken
bij het project en heeft onder andere ondersteund bij het leggen van de
verbinding tussen CITC en OnePlanet.
De realisatie van het World Food Center (WFC) Experience, als onderdeel
van het WFC, is een stap dichterbij gekomen met de toezegging van
gelden door de provincie Gelderland en de gemeente Ede.
Als The Economic Board dragen wij het project uit en interesseren wij
partijen om zich aan het project te koppelen.

tijdlijn

Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats
vonden tussen januari en juni 2019. Het overzicht is niet uitputtend.

bijeenkomst
The Economic
Board en stuurgroep
Investeringsagenda
uitreiking
Parel-award aan
samenwerkings
verband Food and
Cognition
inspreken
directeur Sigrid
Helbig tijdens
vergadering Provinciale
Staten over
OnePlanet
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kennismaking
met Achterhoek
Board
oplevering
animatie ‘Wat kan
The Economic Board
voor u betekenen’ in
Engels en Duits
drie jaar na
oprichting The
Economic Board

start
consultatieronde
stakeholders
internationaal
regioplatform The
Life Net
overleg met
lobbyisten
overheden

mijlpaal van
5.000 volgers op
Twitter bereikt
busreis met
ondernemers
naar Hannover
Messe

Regioreis
Arnhem-Nijmegen
naar Denemarken

aftrap Chip
Integration
Technology Centre
(CITC) op Novio
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bespreking
evaluatie The
Economic Board tijdens
Regio Overleg in
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gezamenlijke
stand met
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tijdens Health
Valley Event

Duits-Nederlandse
Businessclub
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JAN

FEB
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APR
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vervolg
bezoek Sage
Venture Accelerator
Netherlands aan
regio

mede-organisatie
vierde bijeenkomst
Business Angels
Netwerk Nijmegen

boardvergadering
bij Scalabor
(Arnhem)

verhuizing
projectbureau
binnen gebouw
Mercator II op
campus Heyendaal

vr-film tijdens
Circulaire Economie
Festival 2019 in
Nijmegen

besluit
Provinciale Staten
(financiële) steun
OnePlanet en World
Food Center
Experience

informatiebijeenkomst Kamerleden
over Digital Security
bij Dirkzwager

2019

board
vergadering bij
DROOM (Elst)

mede-organisatie
Meet up Food,
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oplevering en
aanbieden
evaluatierapporten
drie jaar The
Economic Board

festival The
Future of Us op
IPKW

vervolgbijeenkomst
The Economic Board
en stuurgroep
Investeringsagenda
laatste
werkgroepoverleg
internationaal
regioplatform The
Life Net
ondersteuningsbrief
kandidaatstelling
Arnhem hosten
Eurovisie Songfestival

vooruitblik 2e halfjaar
communiceren

•	ronde langs de communicatieafdelingen van de achttien regiogemeenten
voor nadere kennismaking en afstemming content
•	jaarlijks event The Economic Board, ditmaal in samenwerking met
INNOVATE, in de Eusebiuskerk in Arnhem op 3 oktober
•	uitreiking nieuwe Parel-awards tijdens jaarlijkse event en in december
•	ontwikkelen infographic over het potentieel van artificial intelligence voor
de regio
• doorontwikkeling internationaal regioplatform The Life Net

verbinden

•	doorontwikkeling intensivering samenwerking met de Investeringsagenda
•	deelname door directeur Sigrid Helbig aan economische handelsmissie
onder leiding van premier Rutter naar Boston, met als thema’s onder
andere Life Sciences & Health en Robotics/AI
•	organiseren van nog twee informatiebijeenkomsten voor Kamerleden,
waarvan de eerste – op 6 september bij bedrijf Barenbrug – als thema
Sport en Innovatie heeft
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•	deelname aan programma én invulling stand met onder andere vr-film
en lancering internationaal platform The Life Net tijdens European Week
of Regions and Cities in Brussel in oktober
•	initiatief Sensory Disorders Center van onder andere Radboudumc en
Donders Instituut verder helpen door verbindingen te leggen

aanjagen

•	inspanningen voor extra financiering door triplehelix-partners voor
verhoogde ambities regionale samenwerking
•	volgende stap zetten in project Octopus, gericht op het optimaliseren
van de verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, door
aanstelling kwartiermaker gefinancierd vanuit de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen
•	ondersteunen project oprichten Artificial Intelligence Center en project
Power2Power over waterstof en energieopslag
• afstemmen rol en aanpak bij nieuwe tranche Regio Deals van het Rijk
•	vervolgbezoek Sage Venture Accelerator Netherlands aan regio in
oktober, waarvoor The Economic Board wederom nieuwe bedrijven zal
aandragen

Mercator II
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
+31 (0) 850409980

bureau@theeconomicboard.com
theeconomicboard.com
 @economicboard
 The Economic Board

