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Leefomgeving
Verslag gesprek bedrijfsleven fonds 5 miljoen innovatie in gemeenten

Memo
Verslag van gesprek met bedrijfsleven over de bestedingsvoorstellen voor het Fonds
innovatie in gemeenten.
Aanwezig:
Dhr. P. Glandrup van World Wide Innovations
Mw. J. Olyslager van World Wide Innovations
Dhr. H. Voortman van Phortman Medical
Dhr. H. Janssen van Indes BV
Dhr. A. Overbeek van Timmerfabriek Overbeek
Dhr. R. Barents van East Bridge RFID
Dhr. P. Braakhuis van metaaltechniek Braakhuis te Borne
Dhr. T. Evers van DE Design
Mw. M. ter Laak van de KvK
Mw. J. op de Hoek van Kennispark Twente
Dhr. P. van Zwanenburg, mw. T. Vos en dhr. T. Windmulder van Regio Twente
De heer Zwanenburg opent de bijeenkomst door alle ondernemers welkom te heten bij
Regio Twente. Door de dhr van Zwanenburg en Windmulder wordt een korte toelichting
gegeven. Daarbij wordt het bredere perspectief van de Innovatiesprong doorgenomen.
Tevens de doelstelling om het innovatieloket van Kennispark Twente een belangrijke rol te
laten vervullen.
Er worden diverse constructieve opmerkingen gemaakt. Deze worden onverdeeld in
opwerkingen over Innovatievouchers, Innovatiekredieten en algemeen.
Innovatievochers:
Bedrijfsleven vindt het vaak moeilijk om bij de Kennisinstellingen de juiste persoon te vinden.
De vraag is wie de juiste persoon is om informatie te geven.
Op gebied van industrieel ontwerpen (creatieve industrie) is het veel beter om bestaande
intermediairen te ondersteunen. Daarmee wordt aangesloten op bestaande structuren die
reeds veel contact hebben met bedrijfsleven.
Het is van belang om niet alleen maar studenten in te schakelen, als er sprake is van
kennisuitwisseling moet er sprake zijn van professionele kennis die wordt toegevoegd.
Bij vouchers zou niet alleen sprake moeten zijn van kennis vanuit onderwijsinstellingen,
maar ook vanuit het bedrijfsleven zelf zou kennis beschikbaar moeten worden gesteld.
Innovatiekredieten:
Niet altijd is er daadwerkelijk een krediet nodig. Een launching customer in de Regio zou
veel positiefs kunnen opleveren. Een van de ondernemers heeft slechte ervaringen met het
leggen van contact met een van de Ziekenhuizen in Twente, en er moet natuurlijk wel eerst
contact zijn voordat er gesproken kan worden over een voorstel. En juist deze rol al
makelaar of contactenlegger zou bij Kennispark Twente een plek moeten krijgen.
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De cross-overs die nagestreefd worden en die te maken hebben met de decentralisaties zijn
zeer herkenbaar.
Het gezamenlijk werken aan een project / of cross-over zou ook moeten leiden tot beteren
en slimmere structuren in de vorm van een lerende organisatie. Een van de werkwijzes zou
kunnen zijn dat nieuwe/startende ondernemers gekoppeld worden aan bestaande bedrijven
die reeds zeer bedreven zijn in innovaties.
De controle vanuit de overheid zou niet te ingewikkeld moeten worden, kosten baten dienen
hier bij mee te worden genomen. De innovatiekredieten zouden aanvullend moeten zijn aan
andere innovatie instrumenten.
Voor het bedrijfsleven is alles wat te maken heeft met het Innovatieloket een black box, het
zou goed zijn dat dit transparant zichtbaar kan worden gemaakt.
De gelden voor Innovatie zouden vooral gebruikt moeten worden om innovaties aan te
jagen, en niet om structurele bijdragen daaraan te geven. Door deze aanjaaggelden kan er
een breed innovatie klimaat in Twente worden georganiseerd.
Algemeen
De aanwezigen constateren dat men positief is ten opzichte van de voorgestelde twee
instrumenten. De portefeuillehouder vanuit het DB dhr. van Zwanenburg stelt voor om bij de
aanwezige bedrijven persoonlijk langs te gaan en het gesprek over innovatie in Twente ook
daar te voeren. Op deze wijze blijven de bedrijven betrokken bij de uitwerking van het fonds
innovatie voor gemeenten.

