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Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) en Akkoord van Groningen (AvG) 
Grand Societal Challenges en topsectoren  
Krachtig MKB. valorisatie en innovatie 
Groningen Innovatiestad tijdens EU-voorzitterschap 2016 
 

Van wat naar hoe 
Enkele vragen over innovatie en de relatie kennisinstellingen - MKB 
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Valorisatieagenda Waas 
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CVO - drijvende krachten 
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RUG - R&VFWN/UGCE 
HG - Kenniscentrum Ondernemerschap 
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I am…/We are… 
 
For example (30 sec.) • name • background • etc. 
 
 

Helping your business  
is our business 
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www.enterpriseeuropenetwork-noord.nl 
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Almost 600 partner 
organisations in  

54 countries  
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Grand Societal Challenges 

. Climate action, resource efficiency and raw materials 
 . Secure, clean and efficient energy 
 . Food security, sustainable agriculture, marine and 
maritime research and the bio-economy 
 . Health, demographic change and wellbeing 
 . Inclusive, innovative and secure societies 
 . Smart, green and integrated transport 
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Noordelijke Innovatie Agenda 
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NIA 

 

      

 
                  KRACHTIG  

                  MKB 
 

 
OPLOSSINGEN VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE  

OPGAVEN 
 

 
VERNIEUWEN 
INNOVATIE 

ECOSYSTEEM 

 
 
 

ANALYSE 

 
WAAROM? 

Kracht Noord-Nederland 
• Mkb als banenmotor. 
 

Verbeterpunten 
• Mkb is onvoldoende in staat 

om zelf kennis binnen te 
halen; 

• Mkb is onvoldoende in staat 
om kennis om te zetten in 
nieuwe producten  en/of 
concepten; 

• Aantal startende onder-
nemingen en spin-offs vanuit 
kennisinstellingen is beperkt; 

• Het onbenutte export 
potentieel wordt geschat op 
12-15%. 

Kracht Noord-Nederland 
• Sterke kennisbasis, clusters en netwerken; 
• Goed in sociale en toepassingsgerichte 

innovatie; 
 
Verbeterpunten 
• Sterkten verzilveren. 
• Meer rendement halen uit regionale DNA 
• Beschikbare kennis meer omzetten in 

nieuwe producten en/of concepten.  
• Meer nieuwe producten en/of concepten tot 

marktintroductie brengen. 

Kracht Noord-Nederland 
• Sterke netwerken 
 
Verbeterpunten 
• Sturing en afstemming vindt 

nu plaats aan veel 
verschillende bestuurlijke 
tafels; 

• Sterk versnipperde 
uitvoeringsstructuur ; 

• Uitvoeringsstructuur sluit 
onvoldoende aan bij de 
behoeften het mkb; 

• Versnipperd aanbod van 
instrumentarium ; 

• Instrumentarium is moeilijk 
toegankelijk voor mkb. 

 
DOEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAT? 

 
• Krachtiger en innovatiever 

mkb  
• Versterken ondernemerschap  
• Versterken innovatiekracht 
• Verhogen export oriëntatie 

mkb  
• Meer business uit kennis 

(valorisatie en circulatie) 
 

 
• Meer business uit kennis 
• marktintroducties van samengestelde 

oplossingen die bijdragen aan de aanpak 
van de maatschappelijke uitdagingen.  

• Living labs en proeftuinen als 
kristallisatiepunt voor de manier van 
werken 

 
 

• Vernieuwing van het 
innovatie-ecosysteem; 

• Eenduidige en gezamenlijke 
sturing op de agenda 

• Optimaal, efficiënt 
functionerende en vraag 
gestuurde ondersteunings-
structuur 

• Meer op de vraag afgestem-
de, transparante, toeganke-
lijke instrumentarium mix 

• Vraaggestuurd werken. 
 
 

ACTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOE? 

• Meer MKB bereiken door 
verbeteren van de 
ondersteuning aan het mkb 

• Aanjagen van samenwerking: 
bedrijven onderling / bedrijven 
en kennisinstellingen 

• Verbeteren toegankelijkheid 
van  (internationale) kennis en 
netwerken/exportmogelijkhed
en 

• Verbeteren transparantie en 
toegankelijkheid 
instrumentarium 

 

• Aanjagen samenwerking in ketens en  
cross-sectoraal (multidisciplinariteit): 
creëren van business  

• Uitdagen van bedrijven om met  
oplossingen te komen voor de 
maatschappelijke opgaven. 

• Experimenteren en evalueren in 
testomgevingen en in de praktijk / 
samenleving. 

• Verbeteren toegankelijkheid van kennis en 
netwerken. 

• Grootbedrijf, Kennisinstellingen en 
overheden als launching customer 

• Inzetten op innovatief en duurzaam 
inkoopbeleid  

• Passend instrumentarium: procesgeld om 
innovatievelden uit te werken en fondsen 
om risicodragend te investeren in nieuwe 
business. 

• Organiseren van lichte en 
aanjagende vorm van sturing 
op de innovatieagenda door 
instelling Innovatieforum NN; 

• Tweejaarlijkse cyclus van 
actualisatie agenda  

• Organiseren van 
eerstelijnsondersteuning 
dichtbij het MKB en 
vraaggestuurde ondersteuning 
op projectontwikkeling en 
business-development 

• Transitieproces aanpassing 
ondersteuningsstructuur 

• Stroomlijnen en bundelen 
bestaand (provinciaal, 
gemeentelijke en SNN/EFRO) 
instrumentarium en middelen 

• Instrumentarium ontwikkelen  
op  behoefte mkb. 
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• Netwerkbijeenkomsten organiseren om overheid, bedrijven en 
kennisinstellingen (inclusief creatieve industrie) aan elkaar te 
koppelen.  

• Samenwerking tussen die partijen stimuleren en kansrijke projecten 
cofinancieren. 

• Betere match tussen werkzoekenden en vacatures in hoger 
segment tot stand brengen. 

• Actief aansluiten bij afspraken binnen het Convenant Ondernemend 
Groningen tussen gemeente en bedrijvenverenigingen. 

• Vruchtbare samenwerking tussen wetenschap, kunst en 
maatschappij realiseren en deze vormgeven in het onderwijs en het 
maatschappelijk debat.  

• Groningen profileren als innovatiestad tijdens het Nederlandse 
voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016.  

AvG - ambities ondernemerschap 
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. Zijn afstemming, samenwerking en regie de cruciale 
succesfactoren voor innovatie in Noord Nederland? 
 . Hoe kunnen we samen met het MKB hun innovatievragen 
expliciteren? 
 . Hoe zorgen we ervoor dat het MKB met een concrete 
innovatievraag beter de weg vindt de juiste plek binnen de 
kenninstellingen? 
 . Hoe zorgen we ervoor dat innovatieversterkende kennis van de 
kennisinstellingen sneller in het MKB terecht komt?   
 . Hoe kunnen we Groningen profileren als innovatiestad in 
2006? 

Innovatie,kennisinstellingen en MKB 



23 



24 

NIA en AvG:  
Innovatie en 

Ondernemerschap 
Frans M. Donders 
 
Hanze Kenniscentrum Ondernemerschap 
Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap 

Groningen Center of Entrepreneurship Value050 
Incubator Cube050 

Enterprise Europe Network 
  


	NIA en AvG: �Innovatie en Ondernemerschap
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	NIA en AvG
	CVO - consortium
	Valorisatieagenda Waas
	CVO - drijvende krachten
	Onderwijs en Ondersteuning
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Grand Societal Challenges
	Noordelijke Innovatie Agenda
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	AvG - ambities ondernemerschap
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	NIA en AvG: �Innovatie en Ondernemerschap

