Koerskaart

Innovatie & netwerk
Wat bieden wij aan ?
Het oprichten en begeleiden van een innova e– en kennisnetwerk. Innova enetwerken kunnen
op elk thema gericht zijn, van techniek tot sociale innova e of duurzaamheid.
Waarom is een innova enetwerk zinvol ?
Door deelname aan een innova enetwerk kunnen ondernemers, bestuurders en verenigingen
leren van de fouten van een ander. Het voordeel is dat u die fouten niet zelf hoe te maken. Nog
mooier is dat u ook kunt leren van de successen waar anderen trots op zijn en die successen slim
kan kopiëren naar uw eigen situa e. Omdat een innova enetwerk vraaggestuurd is, doet u veel
relevante kennis op.
Wat is een innova enetwerk ?
Een innova enetwerk kan zich richten op duurzaamheid, nieuwe inkomstenbronnen, techniek,
etc. U komt met 10‐20 collega’s bijvoorbeeld 1x per 6 weken bijeen voor een lezing, discussie en
of excursie. Bij een duurzaam innova enetwerk zou het de ene keer om zonne‐energie kunnen
gaan, de volgende keer om vuilwaterafvoer. Bij een inkomens—innova enetwerk kan het gaan
om het opze en van horeca, energieproduc e, zorg‐jachthavens etc. De deelnemers kiezen het
onderwerp uit en een netwerkcoördinator organiseert de bijeenkomsten. U luistert, kijkt en
discussieert met collega’s die al prak jkervaring hebben opgedaan, wetenschappers, leveranciers,
beleidsmakers etc. Alles is er op gericht om u kennis te verschaﬀen, waarna u zelf besluit of u
investeert in die innova e of niet.
Wanneer moet ik met een innova enetwerk starten ?
Op ieder moment in de jd, wanneer u kansen ziet voor de toekomst en daarover in gesprek wilt
gaan met collega’s en deskundigen.
Wat vragen wij van u ?
Tijd, openheid en crea viteit.
Wat kost deelname aan een innova enetwerk ?
Deelnamekosten zijn a ankelijk van de aard van het netwerk en de frequen e waarmee het
bijeen komt. Sommige netwerken zijn volledig gesubsidieerd en daardoor voor de deelnemers
gra s.
Zijn er garan es op succes ?
Ja. Je leert er al jd van.
Welke voorbeelden zijn er ?
HavenLand coördineert een innova enetwerk Nieuwe Energiesystemen in de glastuinbouw.
HavenLand hee een netwerken opgezet voor elektrisch vervoer en slimme netwerken (smart
grids). Er zijn ook goede voorbeelden in de gezondheidszorg, pla elandsvernieuwing, financiering
van nieuwe natuur, etc.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
We kunnen individuele bedrijven, samenwerkingsverbanden en verenigingen helpen bij de
implementa e van innova es. We kunnen subsidies en fondsen verwerven. Wij kunnen de juiste
partner zoeken om uw (al dan niet gedroomde) innova e te verwezenlijken. Wij verzorgen
eventuele vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijziging.
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