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PROGRAMMA

9.00 Aftrap gedeputeerde Eddy van Hijum

9.30 Introductie Innovatiepartnerschap Startup in Residence Overijssel

9.45 Kennismaking

10.30 Pauze

10.45 Graham Cross, Global director innovation alliances Unilever over 
open innovatie en samenwerking

12.30 Lunch

13.00 Deep dives

17.00 Toelichting 8 weken programma en afsluiting



WAAROM

beter oplossen van 
vraagstukken

&

stimuleren economie



INNOVAT I E -
PARTNERSCHAP



BUSINESSCASE



VRAAGSTUKKEN

onderwatermonitoring

monitoring kunstwerken

zwemwaterkwaliteit

monitoring natuur

Snelheidsverschillen fietsers

verminderen overlast

wildcard



MENTOREN

Janine Swaak
business developer
provincie Overijssel

Rogier de Haan
business developer

Novel-T

Ron Eekels
business developer

Novel-T

Emiel Pegge
business developer

Novel-T

Peter Langela
business developer

Novel-T



UITGANGSPUNTEN

Startpunt is klantvraag 
en investeringen

Gezamenlijke doelen en 
verantwoordelijkheid

Vertrouwen

Gedeelde risico’s, 
investeringen en 

opbrengsten

Proactieve 
innovatiepartners



KENNISMAKEN



Wanneer is dit innovatietraject 
voor jou succesvol?



Wat heb je daarvoor nodig in 
de onderzoeks- en 

ontwikkelfase?



Startup in Residence
Overijssel hofleverancier 
Fast50

In de Deloitte Technology Fast50, de
jaarlijkse verkiezing van snelst groeiende
innovatieve bedrijven van Nederland, staan
zes bedrijven die hun innovatie bij Startup in
Residence Overijssel hebben gelanceerd. Na
provincie Overijssel volgden meer klanten en
hebben zij alle zes een fenomenale
omzetgroei laten zien.



KLANTREIS

Behoeften/
functionele 

eisen 

Stakeholders 

Processen



PROPOSITIE

Bianca van Zwol & Heidi Wielens, BrandDoctors
Ervaren en bevlogen strategen

‘Een waardepropositie om verliefd op te worden!’ Een 
goede waardepropositie helpt om het aanbod die je als 
organisatie wil doen, optimaal aan te laten sluiten bij de 

behoeften van je doelgroep (en). 

Hoe pak je dat aan en hoe zorg je er voor dat de 
waardepropositie echt onderscheidend is ten opzichte van 

je concurrentie?



HAALBAARHEID
Ilona Koomen, RVO

Adviseur Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom: Afkijken, beschermen, delen of 
geheim houden?

Slim omgaan met kennis bij samenwerken: Samen 
innoveren goed regelen!

Dr. Ir. Maarten Wegdam, partner Innovalor & CEO ReadID
Autoriteit privacy & security digitale innovaties

Welke nieuwe wetgeving is van kracht? Welke nieuwe 
regels komen er aan? Hoe kunnen ondernemers en 

overheden toch ontwikkelen, experimenten & innoveren 
gegeven de voorwaarden die voortkomen uit 
privacybescherming en informatiebeveiliging?



FINANCIERING

Dr. Ir. Timber Haaker, lector Business Models, 
Saxion Hogeschool & Dr. Jan Noeverman, 

hoofddocent Bedrijfseconomie, Saxion Hogeschool

Timber en Jan delen hun ruime kennis op gebied van 
business- en verdienmodellen met ons. We gaan aan de 

gang met businessmodel kaarten die inzicht geven in 
businessmodellen en verdienmodellen die succesvol zijn 

toegepast bij andere bedrijven. 

Daarnaast krijgen we meer grip op de totale kosten en 
baten over de lifecycle van de ontwikkelde oplossingen. 
We maken dit concreet met het toepassen van life cycle

cost analysis en life cycle value analysis voor de 
oplossingen van het Startup in Residence programma.



ORGANISATIE
Bart Parmet, Provincie Overijssel

Directeur Strategie 

Hoe kun je innovaties implementeren bij een organisatie 
zoals de provincie Overijssel? Hoe ga je om met 

gevestigde belangen en bestaande werkprocessen? Hoe 
verhoudt de financieringssystematiek van de overheid zich 

tot innovaties?

Dr. Ir. Gerard van den Eijkel, Demcon
Businessunit manager Focal Optomechatronic Systems

Ketensamenwerking: Gerard neemt ons mee in zijn 
ervaringen met (inter)nationale samenwerking met 

ondernemingen en kennisinstellingen. 

Hoe kies je de juiste partners? Hoe geef je de 
samenwerking vorm: strategisch, tactisch en operationeel? 

Gaat het om kapitaal, kennis of om een ‘klik’? 



M A R K T I N T R O D U C T I E

Jerome Knoot, Strategischmarketingplan.com
Ervaren en bevlogen strategen

Jerome zal ons laten inzien dat marketing niet verstopt 
moet zitten in een afdeling, maar een vezel is die door een 

onderneming heen loopt. Hij maakt daarbij onderscheid 
tussen marketingstrategie, marketingtactiek en 

marketingoperatie. Jerome zal ook illustreren dat een 
marketingplan niet een dik pak papier zou moeten zijn. 
Met voorbeelden laat hij goede marketingmixen zien en 

zet de ondernemers aan de slag met hun eigen 
marketingmix.



BUSINESSCASE


