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Jeugd technisch vaardig in de
Achterhoek – 3D print examens behaald
Afgelopen vrijdagavond 13 november is het unieke 3D printer project Achterhoek
succesvol afgesloten voor dit seizoen. Circa 100 deelnemers zagen in een virtuele
bijeenkomst hoe 49 jongeren tussen de 8 en 15 jaar eerder een geslaagde 3D printer
bouwden. Bovendien helemaal van nu, met onder andere gelaatskappen voor de
coronazorg rechtstreeks het ziekenhuis en de Ambulancedienst in, vanaf de
productieband thuis. De examenkandidaten kregen extra lof voor hun inzet met
toespraken van zorgmedewerkers en BN’ers als Klaas Jan Huntelaar, Susan en Freek en
Klaas van Kruistum (Klaas kan Alles). Deze laatste deed een oproep: Het project kent
volgend jaar namelijk een vervolg, zodat nog meer jeugd geïnteresseerd kan raken voor
de Achterhoekse techniek.
Lees meer

Save the date – 16 december Lancering
Achterhoek Monitor
Hoe zit onze Achterhoek in elkaar? Hoe staan we er economisch voor en qua welvaart?
Juist in deze tijd nog actueler dan normaal.
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Hoe zit onze Achterhoek in elkaar? Hoe staan we er economisch voor en qua welvaart?
Juist in deze tijd nog actueler dan normaal.
In de Achterhoek hebben we vanaf 16 december een Achterhoek Monitor, beschikbaar
voor iedereen. In deze monitor brengen we verschillende data bij elkaar op één plek.
Namelijk in een overzichtelijk dashboard, inclusief een publicatie met de data nader
verklaard. En ongetwijfeld bruikbaar om nieuwe plannen op te stoelen om de mooie
Achterhoek nog aantrekkelijker te maken.
Daarom: Reserveer 16 december van 14.30 tot 16.30 in je agenda. De stuurgroep
Achterhoek Monitor presenteert dan - onder leiding van Willem Buunk - de eerste
Achterhoek Monitor in een digitaal congres. Een uitnodiging met aanmeldlink volgt.

Nieuwe website Smarthub
De vernieuwde website van www.smarthub.nl is live, gebouwd door BeSite uit Aalten. De
website zal de komende tijd flink worden gepromoot onder jong talent in heel Nederland
en dat doet Smarthub samen met Frappant, eveneens uit Aalten.

De website is de afgelopen weken flink gevuld met vacatures voor stages,
afstudeeropdrachten en startersfuncties. Mocht je als werkgever nog niet de laatste
vacatures op de website hebben geplaatst, doe dat dan snel nog even!

Uitnodiging webinar Interreg/Europese
subsidies dinsdag 1 december 15.30 uur
8RHK ambassadeurs en Duitsland coördinatoren hebben als doel om
samenwerkingsprojecten te stimuleren en het grensgebied meer als een
samenwerkende, grensoverschrijdende regio te laten functioneren. Graag nodigen wij u
uit voor het webinar Interreg/ Europese subsidies, dat hierop inspeelt.
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8RHK ambassadeurs en Duitsland coördinatoren hebben als doel om
samenwerkingsprojecten te stimuleren en het grensgebied meer als een
samenwerkende, grensoverschrijdende regio te laten functioneren. Graag nodigen wij u
uit voor het webinar Interreg/ Europese subsidies, dat hierop inspeelt.
Tijdens het webinar informeren Ellen Jansen (Provincie Gelderland), Karolien de
Bruine (Oost NL) en Joris Bengevoord (burgemeester gemeente Winterswijk) u over de
mogelijkheden van Interreg en Europese subsidies in de breedste zin van het woord.
Kansen voor meer verbinding vanuit de Achterhoek
In grensgebieden staan overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven vaak voor
kenmerkende uitdagingen en specifieke grensbelemmeringen. Door
grensoverschrijdende samenwerking kunnen gemeenschappelijke problemen worden
opgelost. In de Achterhoek wordt steeds vaker verbinding gezocht met Duitsland
wanneer er projecten van de grond komen. Door de gunstige ligging, florerende industrie
en goede onderwijsinstellingen lijkt een nauwe samenwerking met Duitse organisaties,
overheden en ondernemingen voor de hand liggend. Uit een overzicht van Interregprojecten blijkt dat relatief weinig Interreg-projecten hun oorsprong vinden in de
Achterhoek. Daar kunnen we wat mee, daarom: meld je nu aan voor het webinar via
https://8rhk.nl/webinar-interreg-europese-subsidies/

Pitchavonden SmartHub Incubator
Industry
SmartHub incubator industry (SHII) organiseert maandelijks een pitch evenement
waarbij startende ondernemers hun innovatieve ideeën kunnen delen en tips krijgen van
ondernemers uit het werkveld.
Smarthub Incubator Industry helpt starters hun idee verder te brengen. Tijdens het pitch
event op 17 november was er naast de interessante pitches een bijzondere gastspreker.
Remco Hoftijzer uit Aalten was in november 2019 met zijn ‘controlsuit’ te zien bij Dragons
Den. Daarnaast was Remco een van de eerste alumni die SHII een zetje heeft kunnen
geven. Tijdens het pitch evenement presenteerde Remco het nieuwste ontwerp van
Tholin Robots.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van SmartHub Incubator Industry en
de volgende pitch evenementen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van SHII via
www.SHII.nl

Coronacrisis ondernemerspanel
Ondernemend Gelderland is getroffen door de coronacrisis. Om jou als ondernemer zo
goed mogelijk te helpen hebben we je input nodig. Samen met provincie Gelderland en
Oost NL brengen VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in kaart wat de impact
van de crisis op ondernemers is. Dit is de derde meting van het Gelderse
Ondernemerspanel.
Resultaten van de eerste en tweede meting hebben geleid tot actie vanuit provincie en
gemeenten in Gelderland. De resultaten dienen dus als input voor (lokale) overheid om
investeringsmaatregelen in te zetten om ondernemers te helpen door deze crisis te
komen. Je bijdrage is dus wederom van groot belang. Doe ook mee!
Klik hier voor deelname, de enquête staat open tot en met 26 november 2020
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Rabobank Achterhoek organiseert de
Ondernemersdag Achterhoek
De Feestfabriek en de Achterhoekse Rabobanken slaan de handen ineen! Op vrijdag 27
november organiseren zij samen de Ondernemersdag Achterhoek. Dit jaar geen
netwerkavond maar een werkdag lang radio voor en door ondernemende
Achterhoekers.
Radio-uitzending
Schakel vrijdag 27 november vanaf 08.30 uur in via www.geluksregio.nl en luister (en kijk)
mee naar onze uitzending. De dag zal aan elkaar gepraat worden door niemand minder
dan NPO Radio 2-dj's Wouter van der Goes en Frank van 't Hof. Het thema van de dag is
"Achterhoek: ongeluks- of geluksregio".
Interessante sprekers
Met tal van interessante ondernemers, die live aanwezig zijn, worden ingebeld of vooraf
zijn geïnterviewd. Zoals Nick Vooijs (Obelink), Sjoerd Weikamp (EventBranche.nl), Ronnie
Degen (De Feestfabriek) en Luc Domhof (De Timp). Met medewerking van VNO*NCW, Pak
An, Talententuin en SMARTHUB. Maar ook Mark Boumans (Burgemeester Doetinchem),
Otto Raspe (Rabobank) en Lonneke Sloetjes (top-volleybalster uit Lichtenvoorde) zijn van
de partij. Kijk voor meer (bekende) namen op de website www.geluksregio.nl.

Info

Colofon

Hebt u een vraag?
Neem contact op
met de programmaregisseur
Thematafel Smart werken en
Innovatie
Rene Buiting, +31 314 32 12 18 .

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u
betrokken bent bij de thematafel
Smart werken & Innovatie of een
andere 8RHK Ambassadeur bent.
Meer lezen? Kijk hier.
Kunt u de nieuwsbrief niet openen?
Bekijk hier de webversie

Nieuwsbrief thematafel Smart werken & Innovatie

U kunt zich hier aanmelden.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.
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