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Hét Veluwse feest van vernieuwing: bent u erbij?

Op 30 november is het zover: voor de tweede keer reikt 
De Diamant van Midden-Nederland de Veluwse Innovatie 
Prijs uit! De prijs is voor de ‘Very Innovative Person’ (VIP) of 
onderneming die uitblinkt door duurzame technologische 
innovaties. Welke innovatieve Veluwse ondernemer gaat dit 
jaar met deze onderscheiding naar huis? 
 
Tijdens de feestelijke avond staan niet alleen de drie 
genomineerden op het podium. ‘Choco-evangelist’ Ynzo van 
Zanten, head of People en Culture bij Tony Chocolonely, 
neemt ons mee in het verhaal hoe Tony Chocolonely 
sociale innovatie inzet om de droom van een slaaf-vrije 
chocolade industrie te realiseren.
 

Ook studenten zijn van de partij. Teams van regionale 
mbo en hbo-onderwijsinstituten strijden op de feestavond 
tijdens een pitch-wedstrijd om de enige echte ‘Willie Wortel 
Award’. 
 
Programma
19.30 uur  Ontvangst 
20.00 uur  Opening Marieke op de Weegh    
 (innovatiemakelaar RCT Gelderland) 
20.02 uur  Michiel Scheffer, 
 gedeputeerde provincie Gelderland
20.10 uur  Terugblik Week van het ID 
20.15 uur  Spreker Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely 
21.00 uur  Willie Wortel pitches van de studententeams 
21.15 uur  Uitreiking Willie Wortel Award (publieksprijs) 
21.20 uur  Presentatie genomineerden en uitreiking van de  
 Veluwse Innovatieprijs 
22.00 uur  Tijd voor een drankje 

Donderdag 30 november | 19.30 - 22.00 uur.

Veluwse Innovatie Prijs 

Meld u vóór 17 november aan via: www.dediamantvanmiddennederland.nl
Alle bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken.
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Innovatiehuis De Diamant 
De Veluwse Innovatie Prijs wordt uitgereikt door Innovatiehuis De Diamant (ID). 
In het ID werken diverse organisaties samen om de innovatieve slagkracht op 
de Noord-Veluwe te vergroten. Dit doen zij door de krachten van ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheden te bundelen in de vorm van een kennis- en 
netwerkplatform. 


