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Mijn bijdrage in 4 onderdelen:

I. Mijn achtergrond

II. Inkijkje: valorisatie bij de HAN

III. Kijkje in de keuken van het 

programma Gelderland Valoriseert!

IV. Van valorisatie naar innovatie: 

3 voorbeelden van innovatieprojecten



I. Mijn achtergrond

 Politicologie en Communicatiewetenschap

(Nijmegen)

 25 jaar ervaring in Innovatiedomein:

- Ministerie EZ, directie Alg. Technologie Beleid

- TNO

- Dialogic (eigen bedrijf, vanaf 1997)

Nu:

 Projectleider GLD valoriseert

 Hub Holland BV

 Transitieteam, aanjagen ruimtelijke innovatie

 Jury Valorisation Grant STW



Begrip Valorisatie

 Nieuwe kennis?

 Innovatie? Nieuwe bedrijvigheid? 

 Kennisbenutting.

 Door kennisbenutting nieuwe waarde 

creëren. 



Kanttekeningen

 Nieuwe kennis? Gaat om kennisproductie en 

–absorptie

 Innovatie: van gesloten, single actor naar

open, multi-actor perspectief

 Innovatiebegrip verbreden, producten, 

diensten, systemen, organisatie, sociale inn.

 Leestips: WRR rapport lerende economie

(2013) en 10 Types of innovation (2013).



Ontwikkeling in Innovatie

EU Open Strategy and Policy Group, 2013



Innovatie breed opvatten

Keeley et al, Ten types of Innovation (2013)



More than one (innovation) type pays off



WRR – nieuw (interactief) innovatiemodel

 Breder kennisbegrip

 Adaptief vermogen belangrijker dan

kennisproductie

 Innovatie kan overal in keten zitten

 Innovatie vindt plaats in netwerken

 Omloopsnelheid van kennis en 

innovatie neemt nog steeds toe



Wat is typisch HBO innovatie?

 Meer incrementele (dan radicale) innovatie

 Meer embodied en tacit knowledge (en ook: denken

met de handen)

 (daardoor) meer nadruk op probleemoplossend

vermogen

 Verbinding met regio en MKB

 (dus ook) nadruk op innovatie in netwerken

 Meer interactie met gebruikers/probleemhebbers

 Meer JUGAAD innovatie





Jugaad Innovation
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EcoTuk



Zoiets als: innovatie volgens Guust
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HAN projecten

Het HAN valorisatiegen - werkconferentie 2013 



Kennis

Instrumenten/

werkvormen

Toepassings-

context



Instrumenten – HAN 

 Stimuleren ondernemerschap (o.a. 

ondernemerschapsonderwijs, student companies);

 Personele mobiliteit (b.v. buddy-systeem bij faculteit 

Gezondheid, gedrag en maatschappij);

 Proeftuinen en demonstrators (wikihouse, kas met 

Solar Concentration);

 Leer-werkplaatsen en Field-labs (o.a. Zorgalliantie);

 Ixperium (ontwikkelkring leren met ICT) – faculteit 

educatie;

 Gelderland valoriseert: bootcamps en innovatielabs.



Voor valorisatie 4 stappen nodig

1. Vraag ophalen / probleem identificeren

(vraagarticulatie; scouten);

2. Verbindingen leggen (complementaire

kennis, innovatie in netwerken);

3. Probleem oplossen (nieuwe kennis, 

bestaande kennis, combinaties van de 2, 

domeinkennis, implementatiekennis, DOEN);

4. Vermarkten, exploitatie, business 

development, business modellen



III. Gelderland Valoriseert - doel

 Versnellen van innovaties en stimuleren van starters;

 Ontgrenzen onderzoek en business development: 
samenwerking bedrijven en kennisinstellingen;

 Bestendige infrastructuur voor valorisatie in regio;

 En dit alles rond drie thema’s: duurzame energie (HAN), 
chemie (Radboud univ) en creatieve industrie (ArtEZ)



Aanpak/werkwijze

 Botsingskans vergroten tussen de goede ideeën, 
de juiste mensen en de juiste omstandigheden:

– Uitgebreide structuur voor screenen en scouten van 
ideeën;

– Bootcamps als (co-creatie) methode om innovatief
idee in korte tijd op te waarderen tot kansrijke en 
uitvoerbare propositie;

– Innovatielabs voor het genereren en doorontwikkelen
van innovatieve ideeën met studententeams;

– Mogelijkheid financiering via pre-seed en proof of 
concept fonds.



Bootcamp
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Functie Bootcamp
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 Algemeen: werkvorm/pressure cooker methode om 

innovatief idee in korte tijd stap verder te brengen;

 Kennis, ervaring en netwerken combineren 

(gezamenlijk een puzzle leggen)

 Bij elkaar brengen mogelijke samenwerkingspartners

 Mogelijke opstap naar innovatielabproject (inzet 

studenten), financiering, e.d.



Innovatielabs
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Innovatielab
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 Inzetten van student/studententeam op R&D vraagstuk 

van een ondernemer of een andere opdrachtgever;

 Doorlooptijd 5-6 maanden;

 2 varianten:

- innovatielab (intern)

- innovatiehub (extern)

 3 labs gerealiseerd: duurzame elektrische energie 

(IDEE), automotive en duurzaam bouwen.



Fondsen (NB leningen!)

 Preseed
– Voorbereiden van de start van bedrijf

 Proof of Concept
– Technisch haalbaarheid onderzoek

 Criteria
– Mate van innovativiteit van product, dienst en/of concept

– Technische haalbaarheid

– Commerciële haalbaarheid ( marktkansen)

– Ondernemerskwaliteiten & commitment van de ondernemer in tijd 
en geld

– Kans op bedrijfsstart binnen afzienbare termijn



CRC Generator

Rolateme

ECO Grond

stoffen BV

(5<x) (x>5)mxpolymers

STRAWBLOCK SYSTEMS



Voorbeeld: Slim Opgewekt/Nuvoton
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 Propositie: scholen verduurzamen: 

zonnepanelen op het dak, LED verlichting, 

integreren in lessen, etc.

 Gaat om diensteninnovatie, ontzorgen 

scholen staat centraal.

 Via Bootcamp naar financieringsronde

 Ook daarna samenwerking met HAN: Pabo en 

Engineering

 Grote happening met Minister Kamp na 

oplevering eerste 7 scholen in Arnhem

 Gegroeid van 4 naar 10 mensen (in 2 jaar)
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Proeftuinproject: duurzame festivals
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 Begonnen met bootcamp op de vraag van 1 
festivalorganisatie;

 Mei 2014 demonstratieproject op Hoogte80 festival in 
Arnhem (SOPRA systeem: accus met zonne energie);

 Inmiddels samenwerking met Green Events Nederland;

 In ontwikkeling: menukaart met duurzame 
oplossingen; 

 Verduurzaming festivals is onderdeel nieuwe minor 
Green S Team (die in september van start is gegaan);

 Inmiddels contact met LOC7000/Lowlands voor editie 
2015.



Hoogte 80 met inzet SOPRA
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Cross-over: wearable solar
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 Samenwerking 3 partijen met doel om via kleding 
stroom op te wekken (en mobiel op te laden);

 Bootcamp tijdens Mode Biennale 2013;

 Geselecteerd als Nederlandse inzending voor 
zgn. Accelerator programma van South by
Southwest Festival (Austin Texas) en daar 
finaleronde gehaald;

 Veel media aandacht: o.a. De wereld draait door, 
Discovery Channel, Japanse TV, Wired magazine, 
CNN, etc.



Prototypes wearable solar
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Omloopsnelheid van kennis & ideeën
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Bootcamp

Scouts
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Innovatielabs
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