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Leeropdracht NBD 

New business development  
op het terrein van energie en healthy aging 

•  Onderzoek opzetten op dit terrein 
•  Valorisatie / nieuwe bedrijven op basis van Hanze kennis 

Na een jaar heb ik een redelijk beeld 
•  wat kan  
•  wat we willen 
•  en zijn er concrete plannen 

Kennisvalorisatie = vertaling van kennis/inzichten in nieuwe producten, 
diensten en processen. 
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Healthy Aging 

 
De wetenschap/sector die antwoorden zoekt op vragen zoals: 
 
Hoe kunnen we langer gezond en actief blijven?  
En hoe kunnen we de samenleving zo organiseren dat iedereen 
de zorg krijgt die nodig is?  
 
Een antwoord hierop is van groot belang in verband met de 
vergrijzing. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en steeds 
minder mensen zijn beschikbaar om zorg te verlenen.  
 
 
Binnen het nieuwe Europese Programma Horizon 2020 is dit een 
heel belangrijk thema   

Wat is Healthy Ageing? 
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Healthy Ageing 
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RELATIE LECTORAAT EN HET INNOVATIEBELEID  

Beiden hebben het doel ‘ meer kennis omzetten in bedrijvigheid ’ 

1.1. LIFE EXPECTANCY AND HEALTHY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH

HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 © OECD 2010 27

1.1.1. Life expectancy and healthy life years (HLY) at birth, by gender, 2005-07

Source: European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS); OECD Health Data 2010; Eurostat Statistics Database.
!"#"http://dx.doi.org/10.1787/888932335400
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1.1.2. Healthy life years (HLY) at birth, 2005-07 
and GDP per capita, 2007

Source: European Health and Life Expectancy Information System
(EHLEIS); OECD Health Data 2010; Eurostat Statistics Database; WHO.

!"#"http://dx.doi.org/10.1787/888932335419

1.1.3. Healthy life years (HLY) at birth, 2005-07 
and health spending per capita, 2007

Source: European Health and Life Expectancy Information System
(EHLEIS); OECD Health Data 2010; Eurostat Statistics Database; WHO.

!"#"http://dx.doi.org/10.1787/888932335438
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Cijfers laten niet alles zien 

65 + neemt in Nl toe van 2,5 miljoen (2010) naar 
4,5 miljoen in 2015. 
 
Nadruk ligt vaak op de voorziene problemen, 
hoge kosten van de gezondheidszorg 
 
Er is ook kans op verzilvering: 
er komen veel vrijwilligers beschikbaar 

Gezondheid heeft voor ouderen een andere 
betekenis dan voor jongeren 
 
De helft van de 65+ die zelfstandig woont leeft 
met 1 of meer chronische ziekten maar 2/3 
ervaart geen lichamelijke beperkingen. 
Psychische kwaliteit wordt niet als minder 
ervaren. 
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VEEL STATISTIEK VAN ZIEKTEN EN LEVENSSTIJL  
BESCHIKBAAR  

Meest voorkomende chronische ziekten 
hartziekten, beroerte, artrose en diabetes 

Een derde van de ouderen voelt zich eenzaam, 
maar dat is geen wezenlijk andere uitkomst dan cijfers 
die bekend zijn over jongere mensen. 

De statistieken leiden tot zeer diverse voorspellingen over 
de kosten van vergrijzing. Om ook de verzilvering mee te 
nemen in de voorspelling wordt ook wel een andere 
eenheid voorgesteld: 
De verhouding tussen de hulpbehoevenden en hulp- 
gevenden. 



9 

HANNN Healthy Ageing Network  
North Netherlands 

www.hannn.eu 



BELEID HANZEHOGESCHOOL 

Medio 2010 is besloten om Healthy Ageing als 
programma verder te ontwikkelen.  
 
In de komende periode staat Healthy Lifestyle centraal, met 
aandacht voor bewegen, voeding, werk en woonomgeving. 
 

Voorbeelden van onderzoek: 
•  een promotieonderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met 

chronische aandoeningen in het bewegingsapparaat, 
•  onderzoek naar effecten van bewegen op welzijn en gezondheid van 

ouderen, 
•  onderzoek naar effecten van voeding op darmflora en gezondheid, 

www,hanze .nl  

Initiatief om instituut voor Quantified Self (QS) te starten 
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HANNN NOORDEN 

Samenwerking HG RUG en UMCG wordt steeds intensiever 

ERIBA - European Research Institute on the Biology of Ageing 
to understand the mechanisms that result in loss of cells with age and the function of old cells and 
tissues in order to develop evidence-based recommendations for healthy aging. 

SPRINT – initiatief van het UMCG 
SPRINT ontwikkelt nieuwe vormen van preventie en revalidatie, en werkt 
daarbij intensief samen met de industrie om innovaties in de vorm van smart 
mobility devices snel in de markt te zetten.  
 
(Smart mobility devices with improved Patient pRosthesisINTeraction) 

SPRINGBOARD - initiatief van bedrijfsleven in de 
medische technologie sector 

CVO - Centrum voor Valorisatie / CUBE050 
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ondernemerschap  
en healthy ageing 

‘oude’ sectoren met een nieuw jasje 
life sciences, biotechnologie, medicijnontwikkeling 
medische technologie, geneeskunde, verpleegkunde, 
fysiotherapie 
 
nieuwe sectoren ontstaan op snijvlakken 
zorg – ict - domotica 
sensortechnologie – diagnostica 
technologie en preventie 
nano/microtechnologie – behandeling ziekten 
leefstijl / opleiding 
muziek / dementie / zorgtherapie 
voeding / leefstijl / sensoren 
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INNOVATIE IN NEDERLAND  

0,3 % van de wereldbevolking 
1,4 % van mondiaal bruto product 
2,8 % van alle publicaties 
3,0 % van alle citaties 
NL op 4e plek citatie index 

Fundamenteel onderzoek +++ 
 
Toegepast onderzoek + 
 
Innovatie  - 



14 

soort activiteit 

verlopen tijd 

fundamenteel  
onderzoek 

toegepast  
onderzoek 

technologie 
ontwikkeling 

product  
ontwikkeling 

product op de markt 

universiteiten 

universiteiten 
instituten 
TTI / PPS 
hoge scholen 
grote bedrijven 

 

instituten 
grote bedrijven 
starters 

grote bedrijven 
starters 

Onderzoeks- 
Subsidie 
Onderwijsgeld 
Private bijdrage 

50%  subsidie 
Private bijdrage 

25%  subsidie 
Private bijdrage 
Durfkapitaal 

Private bijdrage 
Durfkapitaal 
Banken 
Fiscale bijdragen 
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MKB ?  

grote bedrijven 
starters 
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Valley of Death 
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Alle slimme mensen in ons veld werken voor 
ons  

Niet alle slimme mensen in ons veld werken 
voor ons 

We moeten samenwerken met goede mensen 
binnen en buiten ons bedrijf  

Om van R&D te kunnen profiteren 
moeten we het zelf ontdekken, 
ontwikkelen en op de markt brengen  Interne R&D is nodig om die waarde 

te kunnen absorberen  Als we het zelf ontdekken, brengen we het 
ook als eerste op de markt  We hoeven het onderzoek niet in gang te 

zetten om ervan te kunnen profiteren  
Het bedrijf dat een bepaald product als eerst op 
de markt heeft, wint  Het is beter om een beter business model te 

ontwikkelen dan om de eerste op de markt te 
zijn  Als we de meeste en de beste ideeën in de 

industrie ontwikkelen zullen we winnen 
Als we het beste gebruik maken van zowel 
interne als externe ideeën zullen we winnen  We moeten controle hebben over ons 

intellectueel eigendom (IE), zodat onze 
concurrenten niet kunnen profiteren van onze 
ideeën  Flexibel Industrieel eigendoms beleid 

GESLOTEN INNOVATIE OPEN  INNOVATIE 

Innovatie in Innovatie 



Bedrijven grootte in Nederland 
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1 mens  495.000 

2 mensen  150.000 

3 mensen  84.000 

5-10  mensen  62.000 

10-50 mensen  55.000 

50-250 mensen 12.000 

250-1000 mensen  800 

1000 en meer mensen 700 

Conclusie, het MKB bestaat niet 
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Naar welke bedrijven kijken we  
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Innovatie piramide & MKB 

5 %  koplopers 

17 % volgers 

21 %  toepassers 

31 %  volgers 

26 % niet innovatieven 
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MKB type innovators 

Koplopers     ontwikkelen zelf product –proces innovaties 
  hebben eigen R&D capaciteit 
  gerealiseerde innovaties zijn nieuw voor hun markt 

Ontwikkelaars  ontwikkelen zelf product –proces innovaties 
  hebben geen systematische R&D capaciteit 
   

Toepassers  innovaties door het toepassen van elders beproefde 
  kennis en methoden 
  hebben geen systematische R&D capaciteit 
   

Volgers  weinig innovaties, ad hoc processen 
 
Niet 
innovatieven     geen innovaties ( laatste drie jaar)    
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ondernemerschap  
en healthy ageing 
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Werkwijze van het MKB 

Tijdbesteding 

congressen / beurzen 

cursus  

internet / mail 

vakbladen 

nieuwe  klanten 

personeelsbeleid 

werkoverleg 

overleg derden 

uitvoerend werk 

reizen 

administratie 

MKB industrie 

EIM Datasets 

1 1 



24 

4  

Figuur 1 Ingehuurde partijen door MKB-bedrijven die vernieuwden met behulp van 
externen* 

77%

33%

24%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Andere bedrijven

Zelfstandigen zonder personeel

Kennisinstellingen

Overige partijen

 

 * Meerdere antwoorden mogelijk (de som kan dus meer dan 100% zijn). 

 Bron: EIM, Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties, 2010. 

Inschakeling zzp'ers bij innovatie verschi lt per type bedrijf  

Niet elk type bedrijf is even vaak geneigd om zzp'ers in te schakelen. In 
Figuur 2 is te zien hoe het aandeel zzp'ers varieert naar kenmerken van de 
innoverende MKB-bedrijven. Kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) lij-
ken net iets vaker zzp'ers in te schakelen dan het middenbedrijf (10-99 
werkzame personen). Bedrijven in de dienstverlening en ook in de bouw 
zetten vaker zzp'ers in voor het realiseren van vernieuwingen. In deze sec-
toren zijn naar verhouding ook veel zzp'ers actief, is er een bestaand zzp-
netwerk en zijn bedrijven meer gewend om met zzp'ers te werken. Bij de 
andere sectoren is het aandeel ingehuurde zzp'ers een stuk minder. 

Figuur 2 Aandeel van MKB-bedrijven met externe inhuur, dat bij vernieuwingspro-
cessen zzp'ers inschakelde (naar kenmerk) 

34%

30%

42%

38%

32%

24%

48%

38%

27%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1-9 wp

10-100 wp

dienstverlening

bouw

industrie en landbouw

handel, horeca, transport

koploper

ontwikkelaar

toepasser

volger
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e
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ct
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-
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ra

m
id

e

 Bron: EIM, Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties, 2010. 

Een laatste kenmerk is het type innoveerder. Een veelgebruikte indeling om 
het innovatievermogen van bedrijven aan te duiden, is de innovatiepirami-

Werkwijze van het MKB 
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PLATINA DRIEHOEK 

Innovatie MKB 

Kennis instellingen 

proces 

Dagelijkse business 

•  idee generatie 
•  literatuur searches 
•  technologie  
•  markt analyse 
•  business model 
•  faciliteiten 
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Gewaardeerde innovaties van het MKB 

1 DACOM ICT systeem voor irrigatie 
management 

Agro/ICT 

2 3D metal Forming Dubbel gekromd aluminium High tech 
materials 

3 Accept Email Digitale acceptgiro Diensten/ICT 

4 Optelec Voorleesapparaat Zorg/ICT 

5 Sound Intelligence Akoestische stressdetectie Diensten /ICT 

6 Ferdar Robot voor distributie 
centra 

Diensten/ICT 

7 3Dimence Solutions Beeldverwerking Creatieve media/ 
ICT 

8 Shuffle mix Lucht in voedingsmiddelen Food 

2011 
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NEW BUSINESS DEVELOPMENT 
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Idee fase ✔ ✔ ✔ 

Ontwikkel fase ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Demonstratie fase ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Markt introductie ✔ ✔ ✔ ✔ 

Promotie fase ✔ 
 

✔ ✔ 

Stabiele fase ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Innovatie MKB 

Product ontwikkeling  

bestaande markt 
personeelsbeleid 

financiën 
productie 

regelgeving 
marketing 
distributie 
verkoop 

Bestaande producten 

proces 

•  publicaties 
•  kennis 

transfer 
•  inbedding 

in onderwijs 
•  nieuwe 

bedrijven 

INNOVATIE – MKB NEW BUSINESS DEVELOPMENT - TECHNO-STARTERS 

Innovatiewerkplaats 
Toepassen concept 

open innovatie 
maar dan speciaal 

voor het MKB 
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INNOVATIE WERKPLAATS 
New Business Development 

Fysieke werkplaats 
waar de platina 
driehoek werkt 

•  Multidisciplinair werk 
•  Open innovatie met het MKB 
•  Innovatie als iteratief proces 

Sluit aan bij andere initiatieven: 
•  New energy battle 
•  Field lab 
•  Battle of concepts 
•  Value in the Valley 
•  Living Lab 
•  E-health plaza 
•  Hanze racing team 

Draagt bij aan de hoofdvraag 
Hoe kunnen bedrijven snel 
relevante kennis 
implementeren 
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Achtergrond Springboard 

     
Gedreven door de sluiting van Cordis Europa N.V., is op 
30 januari 2008 door Cordis medewerkers de vereniging 
Springboard opgericht.  
 
De initiële doelstellingen richten zich op het creëren van 
nieuwe bedrijvigheid. 
 
Latere doelstelling, kansen die HA biedt verzilveren 



Springboard 2.0 

•  Toename van samenwerkingsverbanden 

•  Toename van individuele bedrijfsprojecten en 
clusterprojecten 

•  Toestroom van aankomende studenten naar 
medische en technologische studies 

•  Toename arbeidsplaatsen in Noord Nederlandse 
medische technologiesector. 



Springboard 2.0, het project resultaten  

•  Organisatie van netwerkbijeenkomsten 

•  Continuering van specifieke masterclasses 

•  Portfolio programma 



Springboard, de te behalen resultaten  

 
Netwerk programma, per jaar 2 bijeenkomsten 
met minimaal 40 deelnemers 
8 publicaties in media en vakbladen 
 

Masterclasses entrepeneurship Life Sciences Netwerk 
2 masterclasses per jaar, 10 deelnemers per bijeenkomst 

48 fte arbeidsplaatsen en/of 16 kleine en/of startende bedrijven 
450.000 vervolginvesteringen 
ondersteunende MKB bedrijven 80 
samenwerkingsverbanden bedrijven en kennisinstelling 1 



Springboard 2.0, Budget  

Totale budget bedraagt  ca 2,4 miljoen euro voor ruim 4 jaar 
 
Financiering 
 
Bedrijfsleven                            €   416.000 
Provincies Groningen, Drenthe 
Friesland + gemeente Noorderveld  €     665.000 
Subsidie SNN     €  1.394.000 
 

Beschikbaar voor Hanzehogeschool – Portfolio programma 
ca € 900.000 voor 4 jaar  



Springboard 2.0 
Uitwerking Portfolio Programma 

Innovatie trajecten 
volgens het principe 

van de  innovatie 
werkplaats 

Innovatietheorie 

netwerk 

Doelstellingen 
Springboard 2.0 

Portfolio Programma 



SPRINGBOARD aandeel Hanze 
Innovatie concept 

Concept uit 
het 

bedrijfsleven 

MKB team 

Product /markt ontwikkeling  

proces 

•  idee generatie 
•  literatuur 

searches 
•  technologie  
•  markt analyse 
•  business model 
•  faciliteiten 

brainstorm aan de hand 
van het canvas model 



SPRINGBOARD project, aandeel Hanze 

Ruimte voor ca 50 concepten om de eerste fase van het innovatietraject te realiseren  
 
 
•  Brainstorm in de innovatiewerkplaats 
•  Vaststellen proces  
•  Actie op basis van het canvasmodel  
 
Hanze kan per concept € 2.500 tot € 10.000 (afhankelijk van de onderzoeksvraag) 
aan onderzoekstijd en middelen investeren.  
Dit kan bedrijfs-economisch , technisch, juridisch of marketing gericht zijn. 
 
Voor ca 20 bedrijven is financiële ruimte om innovatie naar de tweede fase te 
brengen  
In de tweede fase wordt voor ongeveer € 10.000 tot € 15.000 aan onderzoek tijd en 
middelen geïnvesteerd. 
 
Het doel is dat deze processen nieuwe producten / services opleveren of nieuwe 
bedrijven 
 



SPRINGBOARD project, organisatie 

Eindverantwoordelijke TCNN 
Projectleider Jan Degenhart  

ondersteuning via TCNN 

Innovatietrajecten 
initiatief ligt bij de bedrijven 
 
Uitvoer: 
HG verantwoordelijk kenniscentrum KCO 
Lectoraten NBD en ICT & Zorg  
Aanspreekpunt  
Healthy Ageing / MedischeTechnologie 
expert Jan Degenhart  
Coördinatie Riet Grevelink    
Actieve participatie:  Alle docenten binnen 
HG die aangeven te willen participeren 

Netwerkbijeenkomsten 
en Masterclasses: 
 
Initiatief ligt bij de 
Stichting Springboard 
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De benefits van dit concept 

Voor de deelnemende bedrijven zitten er weinig administratieve en financiële 
lasten aan het project, voor de inhoudelijke coördinatie krijgen we beschikking 
over innovatie expert HA / medische technologie.  

Voor de HG brengt het maximale flexibiliteit en biedt het docenten de kans 
om vraag gestuurd multidisciplinair te werken  

Het concept gaat bijdrage aan de gewenste resultaten van het Springboard 
project. 

 
Masterclasses 

Netwerk 
bijeenkomsten 

 
Innovatietrajecten 



Kansen die Springboard biedt aan docenten 

Samenwerking met minoren, specialisaties en schools 
 
 
Bijvoorbeeld samenwerking met: 
•  met Da Vinci, Zorg en technologie, Eigen bedrijf 
•  Biomedische Technologie  
•  Vakken die gegeven worden bij HIT, Sportstudies en ICT 
•  International Biomedical Engineering 
•  Integral Product development 
•  Electronic product design and engineering  
•  Schools binnen de HG  
•  Samenwerking met Alife, lab van ILST. 
•  Ontwikkelen Battle-concept voor Healthy Aging 
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De kansen die Springboard 
biedt voor Healthy Ageing 
Het concept 

 
Onderzoek 

 
Valorisatie 

 
Praktijk cases 

voor het onderwijs 
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Werkwijze CANVAS MODEL 

Basis voor de brainstorm 

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 
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Wat levert het de Hanze op : 

Centrum voor Valorisatie 
Hanze 
RUG 

UMCG 

•  New business development  
    op het terrein van healthy ageing 

•  Onderzoeksonderwerpen die aansluiten bij het MKB 

•  Inbedding van onderzoeksprojecten in het onderwijs 

•  Meer kennis van Healthy Ageing 

•  Zonder veel administratie extra uren  



Conclusie: 
Er liggen veel 
kansen voor 
Healthy Ageing / 
Valorisatie 

Kenniscentrum Ondernemerschap

Monique Schoondorp 
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Werkwijze Brainstorm 
voorbeeld  ontwikkeling rollator met sensoren  

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 
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 Voorbeeld Canvas Model 
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ondernemerschap  
en healthy ageing 
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ondernemerschap  
en healthy ageing 
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Innovaties 



MKB  

7MKB & Ondernemerschap in zakformaat

Ondernemingen
Figuur 1 - Aantal actieve ondernemingen in het MKB (x 1.000),  

per sector, per 1-1-2011

Bron: Prognose Kerngegevens MKB

Werkgelegenheid 
Figuur 2 - Aantal werkenden in het MKB (x 1.000), per sector, 2010

Bron: Prognoses Kerngegevens MKB 


