
Succesvolle triplehelix-
samenwerking voor de hele 
regio



Ben Geerdink

Voor wie me nog niet kent



De regio: verschillende perspectieven



Evaluatie (april, 2019) onder stakeholders leverde onder andere de volgende conclusies op:

Wat gaat goed:
- Veel waardering voor wat TEB doet en kan ten aanzien van communicatie, 

regiobranding en lobby. De regio komt steeds beter op de kaart te staan. 

- TEB is een belangrijke verbinder, levert bedrijven en  instellingen nuttige contacten. 
De parels van de regio dragen bij aan trots en helpen bedrijven vooruit.

- Samenwerking met de regionale Investeringsagenda is noodzakelijk. (Opm.: was 
van alleen Arnhem, Nijmegen en Provincie)

Wat kan beter:
- Voor de regiogemeenten is de toegevoegde waarde TEB relatief onzichtbaar. 

Intensiveer deze relatie.

The Economic Board Evaluatie



Triple helix: Communiceren

- Informatiebijeenkomsten Kamerleden (3 – 4 x per jaar);
- Parels zoals Diverzio (Wijchen), Noldus IT (Wageningen) en Von 

Gahlen (Zevenaar);
- Informatiebijeenkomsten, zoals het jaarlijkse TEB-event of bij de 

Europese Investeringsbank;
- Online zichtbaarheid: Lifeport en The Life Net.



Verbinden in de regio

- Overheid met bedrijfsleven: Europese Investeringsbank, 
informatiebijeenkomsten Kamerleden;

- Bedrijfsleven met kennisinstellingen: OnePlanet, AI for Life Center;
- Bedrijfsleven onderling: TEB event, Business Angel Netwerk 

Nijmegen;
- Regionaal met nationaal / internationaal: Nederlandse AI Coalitie, 

Sage Partners, Mainport Lifeport, Nederland Slim Benutten



Verbinden aan de regio

2016
- 15 boardleden
- 3 medewerkers

2020
- 18 boardleden (ambassadeurs)
- 3 bestuurlijke ambassadeurs
- 13 medewerkers
- 3 helixgroepen à 15 personen
- Nog 4 helixgroepen in oprichting

Met dezelfde middelen meer bereiken!



Aanjagen

Deze verbindingen zorgen voor versterking van de economie en groei van de 
werkgelegenheid.

- Betere profilering: Lifeport, The Life Net
- Aantrekken van gelden, fondsen en subsidies: Investeringsbrief AI (NL AI Coalitie) 

en MKB-Deal
- Aantrekken van bedrijven: productielijn KraftHeinz, OnePlanet Research Center
- Aantrekken van werknemers: Human Capital-werktafel, INNOVATE 
- Toename van start-ups: Rockstart, i-Start
- Snellere groei van scale-ups: Sage Partners, AI for Life

Motto: Koek niet verdelen maar groter maken!



Multiplier bijdrage Renkum aan regio

- Bijdrage Renkum in 5 jaar: € 156.235 
- Totaalbijdrage gemeenten aan regio in 5 jaar:                   

€ 3.866.650
- Totaalbijdrage partijen aan regio (in kind en in cash) in 5 

jaar: € 1.690.763

Met een investering van € 156.235 is € 5.402.413
uitgelokt aan investeringen in de regio.

3%

67%

30%

Renkum Overige gemeenten In-kind-, en in-cashbijdragen



Verhouding Regio en TEB: 
gezamenlijke inspanning



Gemeente Renkum

The Economic Board is geen doel maar een middel.
Alleen door een gereedschapskist te kopen ben je er niet.
Je moet hem ook gebruiken.

Haak aan
- Via projectbureau
- Via Carol van Eert 
- Via civic Entrepreneurs
- Via (toekomstige) opgavemanagers
- Via helixgroepen
- Via boardleden



Vragen en opmerkingen



Bijlagen



▪ Twitter: @economicboard
▪ LinkedIn: The Economic Board
▪ Website: www.theeconomicboard.com

Evaluatierapporten
Resultaten drie jaar TEB
Jaarverslagen
Halfjaarlijkse monitor
Berichten
https://theeconomicboard.com/nieuws/jasper-verstand-renkum/
https://theeconomicboard.com/nieuws/marinka-mulder-renkum/
https://theeconomicboard.com/nieuws/aanvraag-regio-deal-veluwe/
https://theeconomicboard.com/nieuws/dag-van-de-ondernemer-2019/

▪ Regionale monitor impact coronacrisis
▪ Nieuwsbrieven

The Economic Board Informatiebronnen

http://www.theeconomicboard.com/
https://theeconomicboard.com/evaluatie-the-economic-board/
https://theeconomicboard.com/nieuws/drie-jaar-the-economic-board/
https://theeconomicboard.com/over-the-economic-board/
https://theeconomicboard.com/over-the-economic-board/
https://theeconomicboard.com/nieuws/jasper-verstand-renkum/
https://theeconomicboard.com/nieuws/marinka-mulder-renkum/
https://theeconomicboard.com/nieuws/aanvraag-regio-deal-veluwe/
https://theeconomicboard.com/nieuws/dag-van-de-ondernemer-2019/
https://theeconomicboard.com/corona/
https://theeconomicboard.com/aanmelden-nieuwsbrief/







