
Aantekeningen thema tafel Toptalent kiest voor de regio 

Deze thematafel kwam voor het eerst bij elkaar. Daarom is ruim tijd genomen voor een 

voorstelronde en voor verkenning van het thema. Op basis van deze verkenning zijn de volgende 

min-of-meer concrete punten benoemt: 

- Van belang is om de branding van de regio (centraal gelegen, werkgelegenheid, niet alleen 

maar “rustig”, maar ook levendig en op korte afstand van voorzieningen) aansluit bij de 

beleving van jongeren. FoodValley als thema leeft onvoldoende voor talent om voor de regio 

te kiezen. We stellen voor dit vanuit de Stamtafel te bespreken met het regiobureau. Deze 

actie wordt daarom in eerste instantie belegd bij Angela Berende; 

- Vanuit Knooppunt Techniek wordt gewerkt aan een traineeship voor de niveaus MBO 4 en 5 

en voor HBO. Door werkgevers pools te laten vormen kunnen jongeren een traject 

doorlopen dat hen een goede arbeidsmarktpositie biedt en aansluit bij de regionale vraag. 

Deze actie ligt bij Joop Hazeleger; hij zal diegenen die hij nodig heeft bij dit project zelf 

aanhaken. Punt kan volgende netwerkgroep terugkomen. 

- In het kader van mobiliteit en vestigingsklimaat kennen andere regio’s een career centre 

voor de “partners van…”. Toptalent is eerder aan te trekken wanneer ook de partner een 

baan kan vinden. Gezamenlijk zullen we onderzoeken of een dergelijk centre ook in de regio 

FoodValley kans van slagen heeft (of dat we deze taak kunnen positioneren bij een 

bestaande organisatie). 

- Het aanbod opleidingen sluit niet altijd aan bij vraag van de regio; aan de andere kant zien 

we dat met name de CHE vanuit haar signatuur studenten uit het hele land trekt. Wanneer 

de CHE i.s.m. bijv. de HAN haar aanbod kan verbreden met opleidingen die aansluiten bij de 

regionale vraag, kunnen meer studenten worden getrokken. Herald Immink is hierover reeds 

in gesprek met de CHE en zal dit verder uitwerken. 

- In de regio geven werkgevers aan dat de arbeidsethos / - moraal goed is. Dit punt is niet 

onderzocht of te onderbouwen met cijfers, terwijl e.e.a. wellicht wel een punt kan zijn om 

bedrijven naar de regio te trekken. Martine Schuijer kijkt naar de mogelijkheden van verder 

onderzoek hiernaar. Daarbij zal Silvia Blok van de WUR betrokken worden. 

- De Economic Board Wageningen-Arnhem-Nijmegen werkt aan een soort vacaturetool, 

waarin ook bedrijven uit Wageningen worden meegenomen. Wellicht is e.e.a. breder in te 

zetten in de FoodValley. Vanuit de Economic Board hieronder de link en info,  de Stamtafel 

wordt op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.  

 Domeinnaam: i-WANt.eu  
 Livegang: eind juli 2018 
 Lancering: najaar 2018. Dit geeft ons ruimte om vanaf de zomer te bekijken hoe de portal 

wordt ervaren en om er nog aan te kunnen sleutelen 
 Omschrijving: i-WANt.eu is een Engelstalige portal over wonen, werken, studeren, leven en 

ondernemen in de regio Wageningen, Arnhem en Nijmegen. The Economic Board bouwt de 
portal in opdracht van de Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. De 
portal voor kenniswerkers, internationale studenten en ondernemers biedt basisinformatie 
en verwijst hierbij continu door naar bedrijven, kennisinstellingen en organisaties in de 
regio. Publiekstrekker van de portal is een vacaturedatabase die Engelstalige vacatures 
ontsluit in een straal van 20 km rondom de regio Wageningen – Arnhem – Nijmegen. Eind 
juli gaat de portal live. De officiële lancering zal ergens in september plaatsvinden. Naast een 
online deel, ontwikkeld The Economic Board ook een offline programma rondom 
internationaal talent. Hiervoor doen wij eind augustus een aanvraag uit voor de 
Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen. 



 Relevantie voor regio FoodValley: Wij zijn van mening dat deze portal ook interessant is voor 
(een deel van) de regio FoodValley. Als er beeldmateriaal is, bedrijven die wij in de 
vacaturedatabase eruit moeten lichten, kansen zijn voor het offline talentenprogramma, etc; 
dan horen wij dat graag. 

 Contactpersoon: Voor vragen, opmerkingen, suggesties -> tot eind juli Ingeborg van den 
Heuvel (i.vandenheuvel@theeconomicboard.com of 06 55 43 42 74), vanaf eind juli (tijdelijk) 
Matthijs Kop (m.kop@theeconomicboard.com of 06-50740030) 
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