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 De Noord-Veluwe wordt een
duurzame en innovatieve regio
 De belangrijke sectoren, waaronder
Agro-Food, Energie- &
Milieutechnologie, Maakindustrie,
Zorg en Recreatie & Toerisme
ontwikkelen zich als sterke,
innovatieve clusters met een stevige
concurrentiepositie waarin
bedrijven, onderwijs en overheden
samenwerken bij het benutten en
toepassen van kennis.
 Bij een groeiende samenwerking
groeit ook de belangstelling- en
drang tot innoveren
 Innoveren, investeren,
(inter)nationaliseren zijn de sleutels
tot succes.

 Het Innovatiehuis staat voor de
(groene) groei van de economie en
werkgelegenheid op de NoordVeluwe.
 Bedrijven, kennisinstellingen en
overheidsinstanties stimuleren,
activeren, faciliteren en verbinden
om (samen) projecten te
ontwikkelen en werk te maken van
een duurzame en innovatieve regio
 Versnelling van de transitie naar een
duurzame energiehuishouding
(energietransitie), het gebruik van
groene grondstoffen en het sluiten
van kringlopen (circulaire economie)

 Verhogen van de innovatiekracht op
de Noord-Veluwe door bedrijven en
andere initiatiefnemers bij hun
innovaties te ondersteunen
 Bundeling van alle innovatie aanjaag
energie die aanwezig is
 Optimaliseren van de samenwerking
tussen de ondernemers,
onderwijs/onderzoek en overheid
 Het creëren van het juiste klimaat
voor innovaties
 Bevorderen van kenniscirculatie
 Zichtbaar maken van bestaande
initiatieven en behaalde resultaten
als inspiratiebron en ter promotie
van de regio
 Innovatievragen
o stimuleren
o ophalen
o verbinden
o zichtbaar maken

 Organiseren van netwerkevents,
informatiebijeenkomsten,
thematische kenniskringen en
innovatie inspiratiesessie
 Verbindingen leggen met- en tussen
ondernemers, overheid, onderwijs
en andere kenniscentra
 Projectondersteuning van duurzame
energieprojecten
 Met- en voor ondernemers werken
aan het ontwikkelen en naar de
markt brengen van groene
innovaties
 Doorgang en doorstart van de
Veluwse Innovatieprijs
 Effectievere en efficiëntere
‘exposure’ via de diverse media (inb.
social media)
 MBO/HBO/WO opleidingen actief
benaderen en enthousiasmeren tot
deelname aan innovatieprojecten
 Aanbieden van kennis en hulp bij
benodigde aangepaste opleidingen
en trainingen
 Aanbieden van trainingen,
werkcolleges aan de hand van
thema’s van het ID
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