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Primeur voor Nordrhein-Westfalen: pendeldienst met zelfrijdende shuttles op Airport Weeze

Corendon Airlines breidt vluchten vanaf Airport Weeze verder uit



Het bewijs dat het grootste ‘Funkloch van Europa’ gelukkig toch niet Duitsland is

Daarmee is de verbinding Weeze – Hurgada beter dan Nijmegen – Kleef



Sigrid Helbig

Voor wie mij nog niet kent…



.



Sigrid Helbig

Ich bin ein Euregianer!
Wie van u ook?



The Economic Board

Voor wie The Economic Board nog niet kent…





Zo zie ik er uit als ik met mijn 

zus ga shoppen

Idee waarom?
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Grote thema’s

• Digitalisering

• Energietransitie

En wie moet dat doen?
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• Energietransitie



Globale
verkenning
digitalisering

Toegang tot internet, in volume:

• 3,4 miljard (mobiel 2,8 miljard)

• Tijd online 5 - 6 uur per dag

• 8,4 miljard apparaten toegang tot 
internet

• Tijd online 16 uur per dag.

Wat denkt u: Hoeveel films worden er op YouTube in een minuut bekeken? En hoeveel e-mails in 
een minuut? 





Globale
verkenning
digitalisering

• Telefoon had 50 jaren nodig voordat
50 miljoen mensen het gebruikten

• Twitter 2 jaar

• Pokemon Go 2 weken



Globale
verkenning
digitalisering

Cloudcapaciteit
• Wereldwijd traffic in 2013 0,1 zetabyte
• Wereldwijd traffic in 2017, 2,2 zettabyte

Een zettabyte is een 1 met 21 nullen (1021)

In kosten
• Kosten 1 Gigabyte in 2013 0,80 cent
• Kosten 1 GB in 2017 0,006 cent



Globale
verkenning
digitalisering

Trends:

• Technologie wordt voor iedereen
beschikbaar en bereikbaar. 

• Enorme stijging van Venture Capital 
zowel in Nederland als in Duitsland. 

• De snelheid waarmee de 
ontwikkelingen gaan exponentieel
stijgen.

De mogelijkheden zijn grenzeloos -

maar me moeten wel snelheid maken!







Gaia - X

Wat is uw mening: maakt Gaia-X kans om een succes te worden?



Digitalisering wereldwijd
Index = 100 max



Digitalisering binnen Europa





Digitalisering
Duitsland Nederland

Inzetten op beschikbaarheid mobiel
internet in grensgebied

• Ingericht op processen

• Vrijheid van mensen en medewerkers

• Vinden van technisch talent



Digitalisering
Duitsland Nederland

Verschil in omgang met data – maar wel dezelfde
waarde en vergelijkbare cultuur

Duitsland zoekt Frankrijk – en hopelijk ook
Nederland

Onze rol als grensregio is dat we kunnen laten
zien:
• dat we echts iets te bieden hebben aan

oplossingen;
• dat we echt goed samen kunnen werken;
• werkt het hier dan dan werkt het in de rest 

van Europa;
• Duitsland en Nederland zijn verschillend maar 

ook veel hetzelfde!

Wat is uw mening: Het cultuurverschil tussen Nederland en NRW is groter of kleiner dan het cultuurverschil 
tussen NRW en Beieren?







Elke 5e nieuwe auto is en SUV
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Grote thema’s

• Digitalisering

•Energietransitie
• Arbeidsmarkt





Indien we niks willen weten van kernenergie…

Wat is uw mening: krijgen we een herziene discussie over kernenergie?



Luchtvervuiling aantal doden per jaar
Europa: 800.000
Wereldwijd: 7.000.000

Mijnwerkers D: 10.000 sinds 1800

En ook niks moeten hebben van fossiele brandstoffen…



Maar toch niet zonder Energie kunnen….



Dan moeten we wel 
iets anders verzinnen!



Heilige graal: 
energieopslag



Energie-
opslag



• Digitalisering

• Energietransitie

En wie moet dat doen? - Arbeidsmarkt

Grote thema’s



https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-animations-show-
the-western-world-is-rapidly-ageing

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-animations-show-the-western-world-is-rapidly-ageing


Van de gehele Europese beroepsbevolking (in totaal zo’n 500 miljoen mensen) 
werkt 8,3 procent in een ander EU-land dan het land van herkomst.

.

Hoe denkt u erover: is 8,3% veel of weinig?







Wie van u vindt deze grafiek zorgelijk?



Verdwenen beroepen

• rattenvanger

• klaagvrouwen

• schillenboer
• vinkenvanger (vangen grote vogels)
• turfsteker
• lantaarnopsteker

Maar ook:
• encyclopedieverkoper
• mijnwerkers



Leren voor toekomstige beroepen – in Duitsland



Leren voor toekomstige beroepen – in Nederland

Wat denkt u: hoeveel Studenten heeft China, zo ongeveer?



Aantal studenten in China 2001 – 2013 in mio



.





Ernstig: ze mogen niet in Nederland stage lopen of werken!



Wat is uw mening: zouden we in alle technische studies Engels als voertaal invoeren? 
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• Arbeidsmarkt

En nu?



Hulp



Hulp



Hulp



Hulp



Hulp



Hulp
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Grote thema’s

• Digitalisering

• Energietransitie

• Arbeidsmarkt

Kansen: Samenwerking is een werkwoord

Vraag: wanneer heeft u voor het laatst over de grens samengewerkt?



Living lab: 
Ieder pakt een rol

Sterke punten:

- Logistieke ligging, Euregio

- Kennisinstituten (w.o. RU, WUR, HAN, VHL, ROC’s, HSRW,)

- Ambitieuze overheid als launching customer 

(bv OV concessie, Energie inkoop)

- Koplopende bedrijven

- bedrijven, financiële instellingen, kennisinstelingen

en overheden weten elkaar beter te vinden

Wat beter kan:

- Coördinatie, verbindingen 

- Slagkracht governance

- Draagvlak regiogemeenten

- Nieuwe technieken worden beperkt toegepast

- Zichtbaarheid

- Budgetten







Fieldlab Bouw



Fieldlab AI

Wist u dat er direct over de grens meer dan 170 wetenschappers bezig zijn met human 
centered Artificial Intelligence, waarbij de sociale en medische wetenschappen de 
drijvende krachten zijn? 



Fieldlab
Digitalisering
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Grote thema’s

• Digitalisering

• Energietransitie
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Zum Abschluss



Van hier



Naar hier



Dank voor uw aandacht!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


