
 
  



Innovatiereis Oost-Nederland / Japan 
Olympische Spelen 2020 en host city Koriyama 
 
 
Aanleiding 
De Japanse stad Koriyama (regio Fukushima) en de gemeente Brummen hebben een stedenband sinds 
1988. Koriyama is als één van de zogenaamde ‘host cities’ aangewezen om tijdens de Olympische Spe-
len in 2020 en daaraan voorafgaand een programma voor internationale uitwisseling te ontwikkelen. De 
stedenband van Koriyama met Brummen én de historie van economische ontwikkeling door baanbrekend 
watermanagement is mede aanleiding geweest voor de selectie als ‘host city’.  
 
De gemeente Brummen ziet in die uitwisseling gelegenheid om samen met geïnteresseerde partners 
aandacht te besteden aan innovatie op technisch, economisch, sociaal en bestuurlijk terrein. Brummen 
neemt daarin initiatief uit waardering voor de geschiedenis van de onderlinge verbintenis. De betrokken-
heid bij de Olympische uitnodiging van Koriyama is mede gebaseerd op het succes van één van onze 
inwoners tijdens de Spelen van 2016 in Brazilië: goud voor wielrenster Elis Ligtlee op het van origine 
Japanse onderdeel Keirin. 
 
Doel 
Koriyama wil graag met de gemeente Brummen samen een uitwisseling opzetten als bedoeld in het host 
city project. Brummen wil graag met regionale partners aan die uitwisseling meedoen met een innovatie-
reis op actuele thema’s die van belang zijn voor de regionale economie en modern lokaal bestuur.  
 
Doel is om een gezamenlijk programma samen te stellen met dialoog, presentaties, lezingen, bezoeken 
en demonstraties. Bij voorbeeld: FREA het Japanse onderzoeksinstituut voor hernieuwbare energie in 
Fukushima. 
 
Resultaten 
De beoogde resultaten van de innovatiereis liggen in de uitwisseling van kennis en ervaring, commerciële 
kansen, culturele en artistieke inspiratie, verkenning en verbetering van kansrijke netwerken, sport (top-
sport/breedtesport) en sportbeleving, nieuwe economische mogelijkheden. 
 
Thema’s voor innovatietrip 
De lijst van thema’s die op dit moment in beeld zijn voor een innovatiereis zijn:  

 Watermanagement, klimaatadaptatie, schone mobiliteit, duurzame energie 

 Circulaire economie, cleantech maakindustrie (ook papier en karton), research  

 Technisch onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst, nieuw vakmanschap 

 Educatie (b.v. gebruik van de Engelse taal, bijzondere doelgroepen, doorstroming 
 
Potentiële deelnemers: voor wie is de innovatiereis bedoeld? 
Wij peilen de belangstelling op de eerste plaats in de bestaande partnerverbanden. De thema’s die in 
beeld zijn, staan centraal in de Cleantech Regio samenwerking van overheden, bedrijfsleven, onderwijs 
en onderzoek. Dat netwerk omvat onder andere: 

 Acht gemeenten, drie waterschappen en twee provincies,  plus ministeries en ambassades 

 Ondernemersverbanden: VNO-NCW, MKB Nederland, bedrijfsverenigingen, sectorkoepels 

 Onderwijsinstellingen, waaronder Saxion, Aventus en Wittenborg University 

 Sportorganisaties als nationale bonden en NOC-NSF, sportverenigingen 

 Maatschappelijke organisaties, b.v. Gelre Association International 
 
Heeft u of uw bedrijf/ organisatie belangstelling of ideeën voor deze innovatiereis? Neem dan contact op 
met Kees Verspui (gemeente Brummen). Mail naar: k.verspui@brummen.nl of bel: 06-81 42 49 72  
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