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SAMENVATTING

Innovatievragen ophalen, verbindingen leggen, innovatietrajecten
stimuleren en de regio op de kaart zetten: dat is waar het
Innovatiehuis voor staat. Het afgelopen jaar hebben we honderden
Noord-Veluwse ondernemers gesproken en succesvolle verbindingen
gelegd. Op verschillende thema's zijn goed bezochte bijeenkomsten
georganiseerd, met de feestelijke uitreiking van de Veluwse
Innovatieprijs als afsluiter van het jaar. Het voltallige Innovatiehuis
team kijkt tevreden terug op 2018 en kijkt met energie en ambitie uit
naar 2019!

MAANDELIJKS
OVERLEG

Elke maand komen de partners
van het Innovatiehuis samen.
De focus ligt hierbij op:
- elkaar op de hoogte houden;
- samenwerken;
- verbindingen leggen.

RCT Gelderland | IGEV | Veluwe Portaal | Rabobank | De Techniekverbinder
VNO-NCW | Landstede | Windesheim | Fieldlab Industrial Robotics
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BEZOEKERS
tijdens de bijeenkomsten
georganiseerd door het Innovatiehuis
i.s.m. partners of bedrijvenkringen.
Waarvan 500 bezoekers tijdens de
Week van het ID / Veluwse
Innovatieprijs.

VELUWSE
INNOVATIE
PRIJS

In 2018 waren er 10 kandidaten voor de VIP. Tijdens de feestelijke
uitreiking op 29 november in de Sparrenhorst (Nunspeet) werd de
loodvervanger van Leadax bekroond met de jury- én publieksprijs.

EEN GREEP UIT DE BIJEENKOMSTEN
Bijeenkomst Aardgasvrije wijken

Smart Building congres

Bedrijfsbezoek Gibas

Workshop industriële marketing

Robotica symposium

Bedrijfsbezoek Van Werven

UITGELICHT
Veluwse ondernemers in de
schijnwerpers.
Regio Noord Veluwe kent vele prachtige bedrijven
met gedreven ondernemers. Elke maand zet het
Innovatiehuis mooie, vernieuwende, onbekende
of bekende, maar vooral inspirerende bedrijven
op de Noord Veluwe in de schijnwerpers.
Klik hier voor de verhalen »

AANSLUITING
BEDRIJVENKRINGEN
De bedrijvenkringen ondersteunen het Innovatiehuis via het
Noord Veluws Ondernemersoverleg (NVOO). De voorzitters vanuit
de hele regio komen ieder kwartaal samen. Daarnaast organiseert
het Innovatiehuis themabijeenkomsten op plaatselijke
ledenavonden. De themabijeenkomsten worden in 2019 uitgebreid
zodat alle bedrijvenkringen bezocht worden.
juni 2018
Kennis carroussel bestuursleden bedrijvenkringen
"Innoveren kan je leren" bij Bedrijvenkring Putten
november 2018
Innovatiehuis Ontbijtsessie bij Bedrijvenkring Harderwijk

"

VNO-NCW VeluweVallei vindt het van groot belang dat overheid, onderwijs
en ondernemers intensief samenwerken. Daarom participeren wij in de
Diamant. Het afgelopen jaar hebben we ons o.a. hard gemaakt voor de
verbreding van de A28 en voldoende bedrijfskavels voor bedrijven op de
Veluwe. Vooral in de middel grote plaatsen is er behoefte aan nieuw
bedrijventerrein voor het plaatselijke MKB. Ook zijn we met gemeenten en
Inclusief Groep in gesprek om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen
op de arbeidsmarkt. Met verschillende bedrijvenkringen hebben we
partnerovereenkomsten getekend om een nog sterker geluid vanuit het
bedrijfsleven te laten horen.

HERALD IMMINK
REGIOMANAGER
VNO-NCW VELUWEVALLEI

"

Vanuit de Hogeschool Windesheim in Zwolle ben ik verbonden aan
De Diamant. Voor Windesheim is de Veluwe een belangrijke regio
waar niet alleen veel van onze studenten wonen maar ook later
gaan werken. Bij De Diamant leg ik de link voor ondernemers met
studenten, docenten of lectoren en leveren we een bijdrage aan het
platform ‘Student & Stage’ van het Veluwe Portaal en aan het
Fieldlab Industrial Robotics bij AWL-Techniek in Harderwijk. Ook dit
jaar hebben we tijdens diverse ontbijtbijeenkomsten ondernemers
geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de mogelijkheden die het
HBO biedt o.a. voor deeltijd onderwijs.

JAN STEGEMAN,
BUSINESS DEVELOPER TECHNIEK,
ICT & LOGISTIEK
WINDESHEIM

RESULTATEN
RCT GELDERLAND
Regio Noord-Veluwe - cijfers Q1-Q3
Stimuleren innovatiebewustzijn ondernemers
Aantal gesprekken ondernemers
waarvan nieuwe voor het netwerk

206
89

Stimuleren samenwerking
aantal succesvolle samenwerkingen tussen bedrijven
aantal succesvolle samenwerkingen tussen kennisinstelling en bedrijf
aantal doorverwijzingen naar bestaande clusters
aantal nieuwe clusters

29
5
26
1

Bijeenkomsten
aantal ontmoetingen kennis - bedrijf
aantal gezamenlijke bijeenkomst

10
9

Vouchers

5

"

RCT Gelderland ondersteunt Noord Veluwse ondernemers bij de
overgang naar schoner, slimmer en socialer werken door hen te
verbinden met elkaar en met kennisinstellingen en door inzet van
innovatie vouchers en andere financiële instrumenten. Als partner
van het Innovatiehuis, doen we dit vanuit een groot netwerk in de
maakindustrie door honderden bedrijfsbezoeken met als doel om
innovatie te stimuleren. Door de nauwe samenwerking met de
partners in het Innovatiehuis kunnen we de ondernemers nog beter
bereiken en helpen.

SINA SALIM
INNOVATIEMAKELAAR
RCT GELDERLAND

Voorbeeld ondersteuning ondernemer

2018

I&S SPORTHORSES - PUTTEN
Mogelijkheden om versneld genetische vooruitgang te behalen in dressuur
paarden, m.b.v. geavanceerde reproductietechnieken en genomische
informatie. - 17,5 k€. Betrokken: Sina Salim
Bijeenkomst BK Putten
'Innoveren kun je leren'
26 juni 2018

Op bezoek bij I&S
Sporthorses
26 juni 2018

I&S in Uitgelicht

Bespreking concept
opdracht
28 november 2018

Bespreking opdracht met
WUR, o.l.v. RCT
15 oktober 2018

Contact met Animal
Breeding centre (WUR)
jul, aug, sep, okt

Start project

Einde project

februari 2019

juni 2019

augustus 2018

Voorbeeld ondersteuning ondernemer

2018

VAN WEST KOELTECHNIEK
Proces-optimalisatie bij Van West Koeltechniek: ontwikkeling en productie
van koeltechniek. Betrokken: Marieke op de Weegh
Gesprek Van West
Koeltechniek
20 december 2017

Kennismaking met Bas
Procescoach
24 januari 2018

Voorstel coachingstraject

Artikel in uitgelicht

Start vervolgproject

september 2018

juli 2018

Start project 'Van batch
naar one-piece-flow'
februari 2018

Vervolgproject afgerond
Okt 2018

februari 2018

Voorbeeld clustervorming

2018

FOOD ACADEMY NIJKERK
Drie hoogwaardige driejarige MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4
MBO Food, MBO Techniek & MBO Food Logistics. Betrokken: Piet Mosterd,
Sina Salim
Tip Piet om contact op te
nemen met Frank 5
februari 2018

Kennismaking met Bieze

Aanvraag ondersteuning
RCT en tekening
intentieverklaring 7
bedrijven
10 december 2018

Bijeenkomst kopgroep
FAN
aug, sept, nov 2018

12 februari 2018

Bezoek gedeputeerde
Conny Bieze aan FAN
12 december 2018

Kennismaking met Food
Production Cluster
5 april 2018

Eerste opzet
intentieverklaring
deelnemende bedrijven
Food Academy Nijkerk
29 juni 2018

.....

RESULTATEN IGEV
In 2018 heeft IGEV twee bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben de
business developers van IGEV hebben ca. 100 bedrijven en andere
initiatiefnemers ondersteuning geboden bij hun duurzame energieprojecten.
Enkele voorbeelden:
·
Zon-systemen op bedrijfsdaken (bepalen haalbaarheid, SDE-aanvragen)
·
Ontwikkeling energieconcept nieuwbouw locatie
·
Kas kweekerij van het gas af
·
Zonneweide landgoed
·
Bio-vergistingsinstallatie i.c.m. zonne-energie systeem kalvermesterij

"

IGEV ondersteunt (innovatieve) energieprojecten van ondernemers
en andere initiatiefnemers met het doel deze projecten tot realisatie
te brengen en daarmee de energietransitie te versnellen.
Door samen te werken binnen het Innovatiehuis kunnen we de
Noord-Veluwse ondernemers nog beter ondersteunen.
SIMON MISKE
PROGRAMMAMANAGER
INNOVATIECENTRUM GROENE ECONOMIE NOORD-VELUWE

"

Binnen zowel het voortgezet onderwijs als het mbo werkt Landstede aan de
praktische inhoud van haar opleidingen. Aanpassingen worden gevoed door
wensen van regionale ondernemers. Beschikbare vakmensen zijn van groot
belang om de economische groei bij te benen. Daar zijn we met z’n allen
verantwoordelijk voor. Robotisering speelt hierbij een grote rol. Landstede
ontwikkelt samen met Deltion, Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotics
lesmateriaal voor dit vakgebied. Verdere hoogtepunten in 2018: het
‘Banenfestival’ van Centrum voor Transport & Logistiek en ‘Smart Buildings’ over
onderwijsinnovatie in de bouwwereld.
Elkaar versterken, leren van elkaars successen en valkuilen en ruimte geven aan
nieuwe ideeën; dat zijn de facetten die De Diamant voor Landstede waarde(n)vol
maken.
ANNEMIEKE WOLTJES - BOER
ACCOUNTMANAGER
LANDSTEDE

"

Als Rabobank zijn we sterk in het verbinden van mensen met elkaar en het delen
van kennis. Dit doen wij als bank niet alleen, maar samen met de maatschappij
en haar organisaties. Samen maken wij ons sterk voor een groeiende NoordVeluwe. Maatschappelijke groei, persoonlijke groei én groei van organisaties en
bedrijven. Om te kunnen groeien is innovatie essentieel. In onze steeds
complexere maatschappij is het bijna onmogelijk om in je eentje te innoveren.
Daarom ondersteunen wij het Innovatiehuis en nemen wij deel in de Economic
Board. Samen voor een groeiende Noord-Veluwe!
GERARD KOK
DIRECTIEVOORZITTER
RABOBANK

2019

VOORUITBLIK
- Thema avonden bedrijvenkringen
- Workshops Talentontwikkeling
- Internationalisering - Exportbijeenkomst(en)
- Week van het ID - VIP
- en meer!

INNOVATIEHUIS
DE DIAMANT
E-MAIL

info@dediamantvanmiddennederland.nl
WEBSITE

www.dediamantvanmiddennederland.nl
BEZOEKADRES (OP AFSPRAAK)

Elspeterweg 22a, Nunspeet

