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In deze nieuwsbrief interviews met Toon 

van Asseldonk, burgemeester van Overbe-

tuwe, lid van The Economic Board en 

vertegenwoordiger van het GO en Sigrid 

Helbig, directeur van The Economic Board. 

 

Toon van Asseldonk:  

“Een brede regionale scope” 

 

U vertegenwoordigt de regiogemeenten in de 

Economic Board. Hoe vult u deze rol in?  

Ik ben inderdaad gevraagd om in de Board met 

name de belangen van de regiogemeenten te 

behartigen. Dit mede omdat ik voorzitter was 

van de werkgroep die de haalbaarheid van 

deze vorm van triple helix-samenwerking 

onderzocht. Naast mij doen de beide andere 

gemeentevertegenwoordigers (dhr. Bruls, 

burgemeester van Nijmegen en dhr. König, 

wethouder van Arnhem) dat uiteraard ook. Mij 

is gevraagd om - als burgemeester van de 

centraal in de regio gelegen gemeente 

Overbetuwe - accent te leggen op de 

regiogemeenten. Mijn aandacht zal dan ook 

gericht zijn op belangen voor de gehele regio 

en die van de regiogemeenten daarin. Dat 

betekent overigens niet dat ik voorafgaand aan 

iedere vergadering van de Board steeds weer 

input ophaal bij de afzonderlijke gemeenten 

dan wel over elke besluitvorming 

verantwoording afleg. Ik acht dat niet werkbaar 

en haalbaar, bovendien strookt dat niet met de 

manier waarop de board wil en moet werken. 

Ik koppel de ontwikkelingen van de Board 

structureel terug in het regionale 

portefeuillehouderoverleg Economie. Daar heb 

ik bestuurders reeds aangegeven hoe ik mijn 

rol zie; met een brede regionale scope maar 

zonder enige ‘last of ruggenspraak’. Zij hebben 

mij hiertoe unaniem het vertrouwen gegeven.  

Daarnaast ben ik gevraagd te gaan fungeren als 

voorzitter van de financiële auditcommissie 

van de Board. Ik doe dat uiteraard graag en zal 

met dezelfde blik deze rol invullen en de 

belangen van de regiogemeenten hierin zo 

goed mogelijk behartigen. Daarmee houd ik 

ook rechtsreeks zicht op de besteding van de 

(overheids) middelen. 

 

Ziet u naast het informeren van de 

portefeuillehouders Economie ook een rol 

voor uzelf weggelegd voor informatie-

verstrekking aan de gemeenteraden van de 

regiogemeenten?  

De Economic Board gaat zich inzetten op de 

profilering en de economische ontwikkeling 

van de gehele regio. Dat zou moeten leiden tot 

meer bedrijvigheid en dus ook meer 

werkgelegenheid en welvaren voor de hele 

regio. Daar moet je vertrouwen in hebben en je 

realiseren dat die effecten pas op de langere 

termijn echt zichtbaar worden. Dat vertrouwen 

heb ik, wat overigens niet betekent dat ik de 

activiteiten van de Economic Board niet kritisch 

zal volgen. Maar ik vraag dat vertrouwen van 

de gemeenteraden ook. 

 

Ik zal daarom niet proactief elke gemeenteraad 

separaat informeren. Ik vind het in hoofdzaak 

de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke 

portefeuillehouders om hun raadsleden goed 

te informeren. Om ook raadsleden toch zo 

goed mogelijk te betrekken, zal ik de Economic 

Board vragen dit najaar een bijeenkomst te 



beleggen voor alle raadsleden die nader 

geïnformeerd willen worden over de voortgang 

en activiteiten van de Board. Bij een dergelijke 

bijeenkomst zal ik, samen met de directeur, 

een toelichting geven en vragen 

beantwoorden.  

Met de inzet van deze nieuwsbrief willen wij 

vragen beantwoorden. Het opstellen en 

verzenden van deze nieuwsbrief is dan ook 

mijn initiatief geweest om er zo voor te zorgen 

dat raadsleden goed geïnformeerd zijn over de 

board. 

 

Een van de speerpunten is ook ‘Food’. Is het 

nog steeds inzet om de regio FoodValley te 

betrekken en zo ja hoe?  

Wat mij betreft wel. Daarom ben ik ook blij dat 

burgemeester van der Knaap van Ede 

deelneemt in de board. Hij zit daar als 

voorzitter van de regio FoodValley. Op termijn 

zou ik ook graag vertegenwoordigers van 

bedrijven en kennisinstellingen uit die regio in 

de Economic Board willen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Helbig: “Het gaat erom 
dat we nu daadwerkelijk aan de 
slag gaan.” 

 
U bent aangesteld per 1 maart 2016. Welke 

stappen zijn er sinds uw komst gezet? 

Uiteraard ben ik begonnen met een 

uitgebreide kennismakingsronde met de 

bestuursleden van de Board. We hebben 

onderzocht wie onze strategische partners 

zouden kunnen zijn en ik ben gesprekken 

aangegaan om te weten te komen hoe ze 

aankijken tegen een regionale samenwerking. 

Ik heb echt heel veel gesprekken gevoerd en 

voel me af en toe net een spons die alle 

informatie en indrukken opzuigt. Ik heb even in 

mijn agenda geteld: tijdens de eerste 100 

dagen heb ik 138 gesprekken gevoerd en dan 

zijn de vele ontmoetingen op events zoals de 

Giro d'Italia nog niet eens meegeteld.  

De praktische zaken zijn nu grotendeels 

ingevuld: we hebben nu een logo, een kantoor, 

de werkplekken zijn ingericht, de boekhouding 

opgezet, verzekeringen geregeld, de telefoon is 

aangesloten en we hebben alles gedaan wat je 

moet doen om een organisatie op te zetten. 

Wat dat betreft zijn we een echte start up! 

Op 15 september organiseren wij een 

regiobreed event om ons te presenteren en te 

vertellen wat we gaan doen. We nodigen 

relevante relaties binnen en buiten de regio uit 

om hen te informeren en te betrekken bij de 

Economic Board. Het event vindt plaats in het 



nieuwe Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Met 

de voorbereidingen is het bureau inmiddels 

intensief bezig. 

Laten we het eens hebben over het logo: wat 

wilt u hiermee uitdrukken? 

 

Het logo wil vooral de 

samenwerking uit-

beelden tussen tel-

kens drie onderde-

len. De Triple Helix: bedrijfsleven - overheden - 

kennisinstellingen. Dan de speerpunten: Food - 

Health - Energy en de cross-overs. Tenslotte de 

regio: Arnhem - Wageningen - Nijmegen.  

De punten buiten de driehoek symboliseren 

dat er een buitenwereld bestaat, dat we niet 

navelstaren maar onze blik naar buiten richten 

en daar verbindingen aangaan. Daarnaast vind 

ik het geweldig dat we nu 'The Economic Board' 

heten en deze naam ook als domeinnaam 

hebben kunnen claimen. 

Waaraan worden de door de gemeenten 

ingebrachte middelen besteed? 

In eerste instantie natuurlijk aan de opzet van 

de organisatie. Heel concreet: staffing, laptops, 

website, IT en organisatie. Het inkomend 

budget ligt vast, dat zijn de middelen die ons 

vanuit de gemeenten ter beschikking worden 

gesteld. Vanuit dit gegeven heb ik nu een 

voorlopig uitgavenbudget opgezet. Ik hoop wel 

dat we gelden die we dit jaar ontvangen mee 

mogen nemen naar volgend jaar om daar 

mooie dingen mee te doen. Daar moet nog 

uitsluitsel over komen. 

 

We gaan prudent met de gelden om. We kozen 

tweedehands kantoormeubilair, wat niet 

alleen goed is voor de portemonnee maar ook 

duurzaam is. Bijzonder blij ben ik met alle 'in 

kind' bijdragen door de leden van de Board. 

Een paar voorbeelden: de Radboud Universiteit 

stelde een prachtige kantoorruimte ter 

beschikking. We zitten pal naast het Radboud 

Innovation Center in een inspirerende 

omgeving. Via Alliander beschikken we 

binnenkort over een fulltime marketing-

manager, Eiffel stelt een marketing strateeg 

beschikbaar met wie we mogen sparren en een 

professor van de Faculteit der Management- 

wetenschappen van de Radboud Universiteit 

begeleidde de decision room sessie. De 

provincie stelt mankracht en expertise ter 

beschikking voor statistieken en cijfermateriaal 

en VNO-NCW Midden een deeltijd mede-

werker die nu als business representative voor 

ons aan de slag is.  

Hoe ziet de strategie eruit? 

Voor de tweede bijeenkomst van de Board, half 

mei, organiseerde ik een decision room-sessie. 

Dit is een interactieve sessie waarbij de leden 

over een aantal relevante items om hun visie 

werd gevraagd via speciale software. Het 

resultaat van deze sessie helpt bij de verdere 

focus voor de inzet van de Board. Ik verwerk de 

resultaten nu in een zogenaamd 'business 

canvas' zodat we in een oogopslag zien wat 

onze strategie is, wie onze partners zijn en 

welke toegevoegde waarde de Economic Board 

heeft. Vervolgens dient het canvas weer als 

input voor het formuleren van 'het verhaal van 

de regio'.  

 

Het ultieme doel van de Economic Board is en 

blijft het versterken van de economische 

slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen-

Wageningen. Om dit doel te behalen zal de 

Board zal zich de komende periode specifiek 

gaan richten op een drietal activiteiten.  

Ten eerste: communiceren. Hiermee bedoel ik 

de branding van de regio, wat is ons DNA, wat 

stralen we uit en welke communicatiekanalen 

gebruiken we hiervoor? We willen de regio 

krachtig positioneren. We hebben net een 

sessie over onze marketingstrategie voltooid 

en de uitwerking en implementatie van het 

marketingplan zijn in de maak.  

Onze tweede activiteit: verbinden. Binnen de 

regio is reeds lang voor de oprichting van de 



Economic Board veel georganiseerd en 

gemobiliseerd. Mijn diepste geloof is dat we 

vooral niet dunnetjes moeten overdoen waar 

anderen al mee bezig zijn. Er is al een aantal 

bijzonder goede initiatieven en organisaties die 

rond onze speerpunten Food, Health en Energy 

echt iets hebben neergezet en toegevoegde 

waarde leveren zoals Health Valley, Kiemt en 

Food Valley. Daarnaast zijn er goede 

samenwerkingen en initiatieven met een 

specifiek aandachtspunt zoals Techniekpact en 

organisaties als NovioTech Campus en Kleefse 

Waard die zich vooral richten op start-ups. Met 

al deze partijen zoeken en vinden we de 

samenwerking: wees vooral geen concurrent 

van elkaar maar versterk elkaar. Uit al mijn 

gesprekken blijkt overigens dat de andere 

partijen er net zo over denken en ik krijg 

oprecht de indruk dat men graag met de 

Economic Board wil samenwerken.  

Ten derde: aanjagen. De Economic Board biedt 

een platform voor en is gericht op kennisdeling 

en samenwerking. Er zullen activiteiten en pro-

jecten worden uitgevoerd. Deze mogen ook 

geëtaleerd worden: laat eens zien wat je hebt! 

We richten ons op de buitenwereld en alle 

activiteiten die we organiseren en projecten 

die we ondersteunen moeten uitademen dat 

ze de regionale economie versterken. Ook hier 

wil ik liever geen herhaling van zetten en is het 

nadrukkelijk niet de bedoeling om weer een 

uitvoerig strategisch plan op te stellen. Er zijn 

al tal van plannen geschreven die (soms 

gedeeltelijk) voor de Economic Board bruik-

baar zijn.  Denk bijvoorbeeld aan de MIRT-

agenda, de City Deals, de Provinciale 

Economische Verkenning, het Sociaal Pact en 

het BVNL-rapport met uitgebreide SWOT-

analyse. Daarnaast is er in de opmaat naar het 

instellen van de Economic Board veel aan het 

papier toevertrouwd. We zijn nu bezig om uit 

al deze rapporten en ideeën een lijst te 

distilleren om projecten en activiteiten op 

korte termijn te vertalen in een concreet 

actieplan. Het gaat erom dat we nu 

daadwerkelijk aan de slag gaan. Deze zaken 

bespreken we in de derde bijeenkomst van de 

Board in juli. 

 

Als de stichting de begroting heeft 

vastgesteld, is deze dan openbaar en kunnen 

de gemeenteraden hier dan over beschikken?  

U zult begrijpen dat er op dit moment nog met 

posten wordt geschoven. Veel hangt af van de 

keuzes die binnenkort worden gemaakt voor 

communicatie en projecten. Verder ben ik 

principieel voor transparantie en ben door mijn 

nevenfuncties als commissaris en toezicht-

houder ook bekend met de noodzaak en 

wenselijkheid van 'good governance'. Daarom 

is er nu uit het midden van de leden van de 

Economic Board een financiële auditcommissie 

samengesteld die zich specifiek richt op het 

controleren van de financiën en toeziet op de 

verantwoording van de bestedingen. Toon van 

Asseldonk is als representant van de (regio) 

gemeenten voorzitter van deze commissie. 

 

Als de begroting door de Board definitief is 

vastgesteld, wordt deze uiteraard inzichtelijk 

en kunnen raadsleden hierover beschikken. Dit 

betekent overigens niet dat de gemeenteraden 

vervolgens over de begroting besluiten kunnen 

nemen. Besluitvorming over de begroting is 

aan de Economic Board.  

 

Laatste vraag: wat vindt u tot nu toe van uw 

nieuwe baan? 

Ik had natuurlijk verwacht dat deze baan leuk 

en uitdagend zou zijn, anders had ik hem niet 

aangenomen. Ik ben echter verrast hoe 

spannend hij is, in de zin van ‘exciting’ en met 

hoeveel ‘exposure’ hij gepaard gaat. Ik was 

officieel nog niet in functie, maar toen de 

gemeenten een persbericht lieten uitgaan, 

kreeg ik opeens heel veel verzoeken om kennis 

te maken. Ik spreek bijzonder veel interessante 

mensen die echt iets te melden hebben. 

Mensen die gepassioneerd zijn over de regio en 

die kansen zien om een goed verhaal uit te 



dragen. Dit alles geeft me ontzettend veel 

energie, ik ben er 24/7 mee bezig.  

In mijn vrije tijd ben ik hartstochtelijk 

diepzeeduiker. Mijn man is nu op duiksafari 

(lacht).  Hij zei: 'Dat je zo nodig weer carrière 

moet maken is jouw probleem - ik ga lekker 

duiken'. En ik moet zeggen: hij heeft gelijk! Nu 

appen we zodra hij internetverbinding heeft op 

zee en vertelt hij wat hij onder water allemaal 

voor moois heeft gezien. Gisteren nog appte hij 

dat hij tijdens een duik een groep dolfijnen 

tegenkwam. Ik app dan terug: 'Dat mag zo zijn, 

maar IK zit lekker bij de Economic Board'. 

 


