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INNOVATE 
CROSSING BORDERS

Een tekort aan IT-ers, technici, marketing-deskundigen of

leraren Duits? 

Nieuwe markten, investeerders of corporate business partners

nodig? 

Op zoek naar vliegveld, haven of toonaangevende

kennisinstellingen?

Interesse in mode, food, finance, fashion & design, media, tech,

energy of health?

Arnhem-Nijmegen-Niederrhein+; dé regio van de grenzeloze

kansen en de grensverleggende mogelijkheden, voor alles en

iedereen. De regio van de toekomstbouwers, van de winnaars!

 

 

Regio Arnhem-Nijmegen-Niederrhein+ biedt het: het is één van

de sterkste regio’s van Europa en staat stijf van potentie!

In totaal wonen er in de regio ruim 2,8 miljoen mensen en zijn er

meer dan 130.000 bedrijven. Daarnaast zijn er 10-tallen hoog

aangeschreven hogescholen en universiteiten.

 

De cultuur, infrastructuur, organisaties, kennis en de mensen aan

beide zijde van de grens zijn extreem complementair aan elkaar.

Hier is de toekomst!

 



DE UITDAGING

We zijn trots op onze jonge talenten en willen deze binden

aan onze regio. Daarnaast willen we onze regio nog

aantrekkelijker maken voor talent uit andere regio's.

Partijen in de regio, aan weerszijden van de grens, lopen

grote economische kansen mis; men neemt elkaars

markten niet waar en/of toetreding wordt te moeilijk

geacht.

Regionale (grensoverschrijdende) thema´s, vraagstukken

en uitdagingen zoals o.a. Verduurzaming, Mobiliteit,

Human Capital en Gezondheidszorg worden niet optimaal

aangepakt.

De regio heeft veel baat bij een actieve en intensieve

“kruisbestuiving”, bij het actief delen en gebruiken van elkaars

kennis, talenten, assets, competenties en markt, met alle

regionale en internationale voordelen van dien.

 

Toch weten partijen – de toekomstbouwers van vandaag en

van morgen – aan weerskanten van de grens elkaar nog niet

écht te vinden; zij weten eigenlijk ook niet echt wat er voor

hen te halen valt, terwijl organisaties in zowel Nederland als

Duitsland tegen dezelfde uitdagingen aanlopen:

 

 

 

 

 

 

 





DE
TOEKOMSTBOUWERS
Hieronder een overzicht van de verschillende partijen die wij als

toekomstbouwers – vandaag én morgen – zien, welke we

activeren, verbinden, inspireren en laten beleven:

 

 
 

Studenten
Starters
Start- en Scale-ups

Toekomstbouwers van

Morgen (TvM)

 

 
 

Corporates en MKB
Kennis- en
Opleidingsinstellingen
Netwerken, Accelerators
en Incubators
Overheid

Toekomstbouwers van

Vandaag (TvV)

 

TvM

TvM

TvV

TvV





WHO WE ARE
Wij zijn INNOVATE. Wij zijn een organisatie, gedreven door een

team van Toekomstbouwers, dat 5 jaar geleden voor en door

ondernemers in Arnhem is gestart, welke is uitgegroeid tot een

groot en succesvol event en platform, gericht op innovatie en

verbinding. In 2019 hadden we 18.000 bezoekers, meer dan 180

deelnemende organisaties en ruim 25 partners, met een bereik

van meer dan 400.000 mensen!

 

Vanuit INNOVATE staan we voor verbinding en drijven we

innovatie. En innovatie drijft ons. Maatschappelijke, sociale en

technologische ontwikkelingen, belangen en uitdagingen, de

huidige situatie, de toekomst en de (on)mogelijkheden die

hierdoor ontstaan, zijn hierbij belangrijke bakens en impulsen. 

 

Wij geloven dat innovatie grenzeloos is. Evenals dat de

ontwikkelingen, de belangen en de uitdagingen die innovatie

drijven dat – in principe - ook zijn. Voor INNOVATE is het moment

daar om verder grenzen op te zoeken, te verleggen en te

slechten….

 

Toekomstbouwers uit Nederland en Duitsland, 

samen winnaars!

 



WHAT WE DO

Business safari´s

Meet-ups

Challenges

Innovatie-week

Digitaal interregionaal platform

INNOVATE TV 

INNOVATE Regio Awards

Voor en samen met alle betrokken toekomstbouwers uit regio

Arnhem-Nijmegen-Niederrhein+ willen wij, de Toekomstbouwers

samen met INNOVATE, een reeks unieke activiteiten ontwikkelen

en bieden.

 

Bij activiteiten die we met alle toekomstbouwers tezamen

kunnen organiseren denken we o.a. aan:

 

 

Het doel van de activiteiten, die aandrijven tot samenwerking en

innovatie en waar mogelijk aansluiten op bestaande initiatieven,

is om alle toekomstbouwers in de gehele regio Arnhem-

Nijmegen-Niederrhein+ actief en continu te verbinden en te

versterken. 

Met elkaar verbinden we jonge talenten met potentiële

werkgevers, starters en startups met launching customers en

nemen daarmee grenzen weg.

 



 WHAT WE REALISE
Samen met alle partijen geven we inzicht in de regio en de

daarbij behorende kansen en mogelijkheden door alle

Toekomstbouwers in kaart te brengen, met informatie ais:

Waar bevindt deze zich?

Waarmee is deze bezig?

Wat doet of maakt deze?

Wat zoekt of heeft deze nodig?

We binden jonge talenten, starters en start- en scale-ups aan

de regio Arnhem-Nijmegen-Niederrhein+, door hen actief in

contact te brengen met regionale potentiële werkgevers,

partners, netwerken en investeerders.

We dragen bij aan de groei van startups, starters en MKB uit de

regio door het initiëren van samenwerkingen en “soft landings”

over de grens, met bijbehorende extra subsidie-mogelijkheden.

We brengen Nederlandse organisaties “Duitsland” en Duitse

organisaties “Nederland”.

 

 

 

 



WHAT WE REALISE (2)

Met elkaar realiseren we “kruisbestuiving” tussen Duitse en

Nederlandse organisaties, door fysieke en digitale

ontmoetingen, casus-gerichte samenwerking (challenges) en

verbinding tussen organisaties die elkaar kunnen versterken.

Samen brengen we regionale en – mogelijk

grensoverschrijdende – vraagstukken in kaart, lichten deze uit

en pakken deze gezamenlijk aan: uitdagingen als COVID-19,

reductie van Co2, werkgelegenheid en duurzaamheid stoppen

niet bij de grens.

Bekijk hier de aftermovie van het event van 2018

 

 

 

Met elkaar maken we de regio Arnhem-Nijmegen-Niederrhein+  

 een voorbeeldregio voor andere Europese grensregio’s, met alle

voordelen van dien.
 

https://vimeo.com/299489464




WHAT WE ARE
LOOKING FOR

Hun netwerk in willen zetten

Mee willen denken

Betrokken willen worden bij de uitvoering

Betrokken willen worden bij...

Willen aansluiten met bestaande activiteiten

Inzien dat dit initiatief iets voor hén kan betekenen

Samen staan we sterker. Om te komen tot een bruisende

grensregio zijn we op zoek naar mensen en organisaties

die mee willen doen, die willen bijdragen aan het concreet

versterken van onze eigen regio! 

 

We zijn op zoek naar mensen en organisaties die:

 

Waar kan en wil jij aansluiten?

 

I N N O V A T I O N
C R O S S I N G
B O R D E R S



INNOVATE is een innovatieplatform dat
Toekomstbouwers inspireert, een podium

biedt en verbindt met andere
Toekomstbouwers.

 
Wil je meer weten? 

Wil je meedoen?
 

Neem contact op:

DOE MEE!

INNOVATE (NL)
Mark Spijker

+31 652 299 597

Mark@innovatefestival.nl

linkedin: Markspijker

INNOVATE (DE)
Bart Groothuijze

+31 612 835 528

Bart@innovatefestival.nl

linkedin: bartgroothuijze


