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September 2020
De huidige coronacrisis stelt de projecten binnen het programma voor grote
uitdagingen. Vergaderingen kunnen niet zoals gewoonlijk "face to face" plaatsvinden
en kunnen slechts gedeeltelijk worden afgehandeld via telefoon- en/of videoconferenties. Evenementen worden afgelast en samenwerken aan nieuwe innovaties
is een uitdaging. Grensoverschrijdende activiteiten door en met scholen zijn afhankelijk
van digitale instrumenten. De crisis en de daarmee samenhangende maatregelen
hebben een directe impact op bijna alle projecten. Begin september leek de situatie
langzaamaan te normaliseren. Tijdens de projectenbijeenkomst op 9 september
gingen we daar nog van uit. Nu, begin oktober, weten we helaas beter, maar dat
betekent niet dat we ons daardoor laten tegenhouden. Onverminderd zullen we ons
blijven inspannen om van Leonardo da Vinci Innovation een succes te maken!
De Begeleidingscommissie heeft een aantal ondersteunende maatregelen voor
projecten goedgekeurd, waaronder de verlenging van een aantal projecten, het niet
toepassen van het (N+1)-principe voor 2019 en vervroegde uitbetaling van de laatste
5%. Veel projecten hebben het programmamanagement benaderd en aangegeven
problemen te voorzien bij de uitvoering van het project. De projecten hebben onder
meer aangegeven problemen te verwachten met de doorlooptijd, financiële planning
en liquiditeit. Veel van de gevolgen zullen pas na langere tijd zichtbaar worden. Medio
augustus is door middel van een vragenlijst geprobeerd om meer zicht te krijgen op de
omvang van het coronaprobleem en de invloed daarvan op de uitvoering van de
projecten. Op deze manier kan het programmamanagement zo effectief mogelijk
reageren op problemen die zich voordoen en indien mogelijk tijdig bijsturen.
Wij als Projectbureau houden u daarbij op de hoogte en wensen u in deze zware tijden
alle goeds en een goede gezondheid.
Blijf gezond en actief!
Projectbureau Leonardo da Vinci Innovation
http://www.davinci-innovation.com
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Uitwisseling van informatie met de projectdeelnemers
Op 9 september 2020 vond in het CIVON Innovatiecentrum een bijeenkomst plaats
van alle partners in de verschillende deelprojecten. Deze bijeenkomst had tot doel
onderling kennis te maken omdat er verschillende nieuwe projectdeelnemers zijn,
partners te informeren en een doorstart van de projecten te realiseren.

Leadpartner CIVON
De nieuwe vertegenwoordiger van leadpartner CIVON in het Leonardo-project is
Gijs Smeman; hij volgt Jolien Tragter op, die in Zwolle een nieuwe rol op zich heeft
genomen. Gijs heette de projectdeelnemers hartelijk welkom. Hij kijkt uit naar
grensoverschrijdende samenwerking met alle projectpartners.
Projectbureau
John Haverdil licht de belangrijke ondersteunende functie van het projectbureau in
het project toe. De deelprojecten worden geholpen met technische en inhoudelijke
kwesties en het projectbureau onderhoudt contact met het programmamanagement
van Interreg. De collega's van financieel management Tineke van Drooge en
Marüschka Immink moedigen de partners aan om te bellen als dat nodig is. Zij
hebben een handreiking gemaakt om de procedure te vereenvoudigen. Reinhardt
te Uhle adviseert om alle publicaties zo vroeg mogelijk naar het projectbureau te
sturen.
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Jaar van Leonardo
1. Sculpturen voor Innovatie en Techniek
In het kader van het Jaar van Leonardo (2019) worden technisch en sociaal
innovatieve sculpturen ontwikkeld. Moniek Vroom geeft aan dat het programma “Big
Egg” in juni 2021 geïmplementeerd moet zijn. Voor dit project wordt samengewerkt
met de scholen in het grensgebied en de Jeugduniversiteit/Junge Uni. Met steun
van kunstenaar Michiel van der Kley wordt een sculptuur gemaakt met 3Dprintblokken. Aan Nederlandse zijde zullen 60 kinderen uit de 3D-gemeenschap bij
het project worden betrokken.

Jeugd
2. Jeugduniversiteit

Isabel Testroet van het deelproject “Junge Uni” stelt haar opvolger Jennifer Engels
voor. Ze vertelt dat er vanaf september een semesterprogramma voor 2020 komt.
Het aantal Nederlandse kinderen in Bocholt zou nog kunnen worden verhoogd. Doel
is om meer kinderen uit beide landen bij elkaar te brengen. De Duits-Nederlandse
Onderzoeksdag was met 55 kinderen uit beide landen een succes!

3. IJzerwijs

In 2021 vindt in gemeente Oude IJsselstreek de internationale bijeenkomst van de
Ring van IJzersteden plaats. Het deelproject IJzerwijs haakt daarbij aan en gaat in
het kader van het project samenwerken met het Ambachtsmuseum in Bocholt.
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Techniek
4. Techniekdag

Jörg Vriesen van de Beroepsopleiding Bocholt-West benadrukt hoe belangrijk het
is om kinderen en jongeren in een vroeg stadium enthousiast te maken voor
technologie. Er was een Techniekdag gepland in september, georganiseerd door
de Beroepsopleiding Bocholt-West en partners aan Nederlandse zijde, maar deze
zal in 2020 niet plaatsvinden in verband met corona. Als alternatief wordt nu
bekeken of het mogelijk is om een Techniekdag te organiseren in 2021 en in de
eerste helft van 2022. Op dit moment zijn er ook plannen om een webinar te houden
voor Nederlandse en Duitse studenten. Het Bureau voor Economische Ontwikkeling
Bocholt is bij dit deelproject betrokken.
www.techniekdag.nl/bocholt
www.internationales-netzwerkbuero.de.

5. Talententuin

Tom Salemink van Achterhoek Werkt presenteert de initiatieven van het deelproject
Talententuin / MatchingMesse in 2020. Veel bedrijven hebben momenteel andere
prioriteiten vanwege corona en fysieke meetings zijn niet toegestaan. Hoewel er tijd
verloren ging, werd er naar nieuwe oplossingen gezocht en eind oktober zal er bij
de Westfälische Hochschule in Bocholt een digitaal aanbod worden gepresenteerd
in de vorm van een soort speeddaten tussen bedrijven en studenten. Er worden zo'n
250 studenten en ongeveer 15-20 bedrijven verwacht.
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De partners in het deelproject Talententuin zijn het Bureau voor Economische
Ontwikkeling Bocholt en de Westfälische Hochschole. Nieuw in het team van het
Bureau voor Economische Ontwikkeling Bocholt is Simon Koller, de opvolger van
Wendelin Knuf in het project en Vanessa Hullerman.
https://www.talententuinachterhoek.nl/
www.achterhoekwerkt.nl
www.internationales-netzwerkbuero.de

Creativiteit
6. Kunst en Handwerk

Na het succesvolle „Artem@Artis“-programma in het kader van 100 Jaar Bauhaus
in Bocholt in 2019 is nu de Nederlandse zijde aan zet. De Nederlandse collega's
Léon Marie Dekker en Margareth van Aken organiseren het project “(No) time to
waste”. Zij leggen uit dat er momenteel 12 kunstenaars meedoen en dat op 25
september alle kunstenaars en ambachtelijke bedrijven uit het grensgebied
samenkomen voor een gemeenschappelijke inspiratiebijeenkomst (zie foto).
Vanwege corona is de tentoonstelling verplaatst van november 2020 naar april/mei
2021. Inhoudelijk ligt de nadruk vooral op het presenteren van immaterieel erfgoed
en het thematiseren daarvan in workshops.
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7. Factory Matches

In Factory Matches bieden het Bionica Instituut van de Westfälische Hochschule
Bocholt en Warmgroen samen een brede basis voor een langdurige samenwerking
tussen design, wetenschap en industrie. Doel is om op deze wijze aandacht te
vragen en mogelijkheden te genereren voor studiemogelijkheden en workshops in
onze grensregio. De focus ligt daarbij vooral op duurzaam perspectief. Het gaat om
investeren in de toekomst: in een gemeenschappelijk proces ideeën genereren,
verbeteringsmogelijkheden voor producten bedenken, de technische haalbaarheid
ervan onderzoeken, en tenslotte ontwikkelen.
Moses-Géréon Wullweber licht toe dat voor het deelproject een flyer is gemaakt die
rekening houdt met de huidige corona-situatie. De flyer wordt nu gedrukt en kan
direct via verschillende kanalen worden verspreid. Het is de bedoeling om via een
Business Canvass bestaande oplossingsideeën te evalueren en vervolgens hun
ontwerp te verbeteren. Dit betekent dat bedrijven direct en openlijk kunnen worden
aangesproken. Vervolgstappen zijn besproken en zullen vanaf de herfst worden
geïmplementeerd. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst zal samen met gemeente
Oude IJsselstreek een strategie voor samenwerking tussen de gemeente en
Factory Matches worden ontwikkeld
Contact:
Margareth van Aken (creative director/design manager)
Léon Marie Dekker (beeldend kunstenaar)
Professor Tobias Seidl en Moses-Gereon Wullweber von der Bionika-Abteilung der
Westfälische Hochschule Bocholt
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https://www.w-hs.de/erkunden/standorte/bocholt/studieren-in-bocholt/
www.bionik-institut.de
factorymatches@gmail.com

Projectbureau
8. Projektbureau Leonardo da Vinci Innovation

Het projectbureau heeft een belangrijke ondersteunende functie. De deelprojecten
worden geholpen met technische en inhoudelijke kwesties en het projectbureau
onderhoudt contact met het programmamanagement van EUREGIO/Interreg. In
deze corona-crisistijd is meedenken met de projecten extra belangrijk om
succesvolle resultaten te behalen.
Reinhardt te Uhle, Moniek Vroom, John Haverdil, Ludger Triphaus
http://www.davinci-innovation.com
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