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Memo
Tijdens de regioraad van 13 februari heeft u ingestemd met de keuze voor
innovatievouchers en innovatiekredieten. Daarmee heeft het dagelijks bestuur van u de
opdracht gekregen om deze keuzes uit te werken in voorstellen en deze in april aan de
regioraad voor te leggen. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. Dit
onderwerp is op 25 april niet geagendeerd voor de regioraad omdat het geplande gesprek
met het bedrijfsleven nieuwe inzichten heeft opgeleverd en ook de opmerkingen die zijn
gemaakt in de regioraad verder uitgewerkt moeten worden.
Stand van zaken
Kort na de bespreking in de Regioraad heeft een goed gesprek plaatsgevonden met zo’n
tien vertegenwoordigers van het regionale MKB (als bijlage is het verslag opgenomen
inclusief de lijst aanwezigen). Doel van het gesprek was om de voorgestelde werkwijze te
bespreken en alle ruimte voor opmerkingen te geven (de lijst met genodigden was mede
opgesteld door Syntens en de Kamer van Koophandel). Men heeft instemmend gereageerd
op de voorgestelde innovatievouchers en innovatiekredieten. De gelden die beschikbaar zijn
zouden volgens de aanwezige ondernemers moeten leiden tot een structureel beter
innovatieklimaat in Twente waarbij de partijen die elkaar nodig hebben elkaar kunnen
vinden. Nu is alles wat er gebeurt binnen het Innovatieloket volgens een groot deel van de
ondernemers teveel een black box. Spontaan is tijdens het overleg met de ondernemers
afgesproken dat de aanwezige bedrijven persoonlijk worden bezocht. Daardoor blijft men
betrokken en is er een mogelijkheid om het vervolgtraject ook met hen te bespreken.
Vervolgacties
Op het moment dat de Twentse innovatievouchers en innovatiekredieten beschikbaar komen
zal er sprake moeten zijn van één team voor ondernemers ondersteuning. Alle daarbij
belangrijke partners worden betrokken bij de uitwerking. Vanuit de Kamer van Koophandel
(samen met Syntens) wordt gewerkt aan het MKB groeiplan. Binnen dit plan is voor de
periode tot 1 januari zo’n 50.000 euro beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de invoering
van het innovatieloket. Dit geld zou besteed kunnen worden aan het bezoeken van bedrijven
om hen actief te informeren. Daarmee worden ook de functionarissen van KvK/Syntens
onderdeel van het genoemde team.
Door een aantal bedrijven is gesuggereerd om minder geld aan innovaties te besteden,
maar meer aan het versterken van bestaande intermediaire structuren. Deze structuren
vervullen nu al coördinatie rollen binnen bepaalde beroepsgroepen. De voorkeur zou echter
moeten uitgaan naar de MKB’ers die nu nog niet in beeld zijn, en daarmee de inzet om de
beschikbare middelen vooral bij innovaties terecht te laten komen.
Rondom de 'portal to innovation' wordt door Kennispark Twente expliciet gewerkt aan een
eenduidige ondersteuning voor het MKB voor innovatie. Ook wordt samen met de 14
gemeenten en Regio Twente gekeken welke rol de locale functionarissen zoals de
bedrijfscontactfunctionarisssen hierbij kunnen spelen. Deze portal to innovation zorgt op de
korte en de lange termijn voor een goede aansluiting tussen de kennis van alle gemeenten.
En niet alleen met betrekking tot de vouchers en kredieten maar ook met betrekking tot de
15 miljoen die vanuit Regio Twente beschikbaar is voor innovaties.
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De nog steeds toenemende economische neergang laat ook in Twente diepe sporen na, de
werkloosheid gaat richting de tien procent. Voor de middel-lange termijn wordt voorgesteld
om vast te houden aan de doelstellingen van de Innovatiesprong. Voor de korte termijn
wordt vanuit het fonds innovatie in gemeenten aangesloten bij de locale plannen (zoals
bijvoorbeeld Deltaplan Rijssen-Holten) om de economische neergang om te buigen. Indien
innovaties op de korte termijn resultaat kunnen laten zien heeft dat altijd de voorkeur.
Innovatievouchers
Bij de vouchers blijkt dat de bestaande site kennisvraag.nl (van Kennispark Twente) het
bedrijfsleven hulp biedt bij het vinden van de juiste kennis van de Universiteit Twente en
Saxion Hogescholen. Het is dan ook te overwegen of de vouchers via deze site
gecommuniceerd kunnen worden.
Innovatiekredieten
Kern is dat er wordt aangesloten bij de drie thema’s zorg, veiligheid en duurzaamheid. Ook
het bedrijfsleven wil graag deze focus behouden. De business developers kunnen daardoor
ook vanuit de inhoud worden aangezocht. Het blijft ook mogelijk om van deze thema’s af te
wijken indien het voorstel zeer goed scoort (zoals verwoord in het Regioraadsvoorstel van
13 februari) op uitvoerbaarheid, de mate van Twentse bedrijvigheid en rendement.
Als optie wordt naast het verlenen van kredieten zoals eerder gemeld aan de Regioraad ook
de optie uitgewerkt om gebruik te maken van een eenvoudige revolving fund constructie. Bij
een revolving fund constructie wordt geen gebruik gemaakt van subsidiebedragen maar
alleen in projecten geïnvesteerd die laten zien dat er sprake kan zijn van volledige
terugbetaling. Deze optie wordt in beeld gebracht om het verschil te laten zien met de
oorspronkelijke aanpak die ook verwoord is in het Regioraadsvoorstel van 13 februari.
Onafhankelijke investeringscommissie.
Met de investeringscommissie van Innovatiefonds Enschede B.V. wordt door ons een open
gesprek aan gegaan over samenwerking. Enerzijds om inhoudelijk de plannen van Regio
Twente met betrekking tot innovatiekrediet en innovatievoucher toe te lichten, anderzijds om
in personele zin de samenwerking met de commissie te zoeken en te kijken naar de
mogelijkheid om hen ook te betrekken bij de besteding binnen het fonds innovatie in
gemeenten. Een gesprek hierover wordt op de korte termijn gestart met het DB lid de heer
Van Zwanenburg.
Offerte Kennispark Twente
De innovatiesprong heeft niet als doel om bij de gemeenten en Regio Twente een groot
uitvoeringsapparaat op te bouwen. Door Kennispark Twente wordt in april een offerte
voorbereid voor het besteden van vouchers en kredieten in het kader van de 5 miljoen die
beschikbaar is voor Innovatie in Gemeenten. De uitvoering zal daardoor gecentreerd worden
binnen Kennispark Twente en daarmee voor alle gemeenten beschikbaar worden.
Door bovenstaande worden de concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in
Gemeenten dichterbij gebracht. De toename van de spreiding van innovatieve projecten
neemt toe, de betrokkenheid van het locale MKB wordt bevordert en vanuit de
innovatiegedachte kan de launching customer rol van de overheid en anderen versterkt
worden.
In een volgende Regioraads bijeenkomst wordt een nader voorstel aan u voorgelegd.
Waarin opgenomen:
-randvoorwaarden voor afspraken met Kennispark Twente voor innovatievouchters en
innovatiekredieiten;
-een voorstel voor een Twentse onafhankelijke investeringscommissie;
-een organisatorische en financiële planning voor de uitrol van de 5 miljoen
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-een visie op het verder uitbouwen van het positieve innovatie klimaat in Twente (ook na de
besteding van de 5 miljoen)
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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
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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.
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.

