
 

INNOVATIE EVENT 2012 

  

Innovation2Market 
in Flevoland 

 

Community of Talents ‘investeert’ in Flevoland  
Agora Theater Lelystad – 12 september 2012 - middag 
 
Inspirerende co-creatie bijeenkomst met ondernemers, overheid, 
maatschappelijk organisaties, kennisinstellingen en de Community of 
Talents. We zetten de Flevolandse pioniersmentaliteit in om kansrijke, 
innovatieve business ideeën te versnellen en succesvol te vermarkten. 
En dragen bij aan het welzijn én de economie in de regio.  
 

Kom en draag bij aan de innovatiekracht in Flevoland 

 
Maatschappelijk staan we anno 2012 voor grote uitdagingen.  
Een enorme kans voor ondernemers die daar oplossingen voor 
bedenken. Succesvolle, grensverleggende, duurzame innovaties 
ontstaan door een gezonde dosis ondernemerschap. Voeling houden 
met megatrends. Haarscherp aanvoelen waar de samenleving 
behoefte aan heeft. Creativiteit. Kruisbestuiving tussen sectoren, 
kennis en expertise. En vooral door slimmer samenwerken! 
 
We gaan samen aan de slag. Ondernemers en organisaties brengen 
ideeën voor innovaties in die een ‘zetje’ verdienen.  
Deze nieuwe producten, diensten of technologieën dragen bij aan 
oplossingen voor vitaal ouder worden, duurzamer wonen, 
levenslustige wijken, energiezuinig transport, agrifood of toepassingen 
van lucht- en ruimtevaart technologieën op benodigde oplossingen van 
alle dag. Voor elk initiatief wordt met de deelnemers in teams een plan 
gemaakt dat tot een doorbraak in de markt leidt. U bepaalt zelf waar u 
de schouders onder zet. Misschien komt daar een vruchtbare match 
tussen u en initiatiefnemers uit voort! 
 
De drie beste plannen ontvangen een stimuleringspakket.  

 

Aanmelden  
 

De eerste 25 aanmeldingen ontvangen het boek ‘Megatrends’ van 
Adjiedj Bakas. Deelname kost minimaal € 50. Meer mag ook! 
Bijdragen boven € 100 krijgen een eervolle vermelding op de website. 
Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de beste plannen. OMALA 
stelt € 10.000 ter beschikking. Informal Investors doen ook mee! Bij 
100 deelnemers valt er al gauw € 15.000 te verdelen. U stemt mee. 
Voor meer informatie: zie www.communityoftalents.nl   
 

 
 

 
 
 

Meer succesvolle duurzame innovaties in Flevoland 

Kennis, expertise en middelen inbrengen om concrete 

innovatieplannen een stap verder te helpen 

Verrassende partnerschappen tussen deelnemers 

RE: Samen innovatieve doorbraken realiseren 

http://www.communityoftalents.nl/inschrijven.html
http://www.communityoftalents.nl/


 

PROGRAMMA 12:00 – 18:00 

 
Slimmer samenwerken! 

 

 
Met inspirerende inleidingen over hoe door slimmer samenwerken 
over sectoren en disciplines heen, nieuwe ideeën voor kansrijke, 
duurzame innovaties ontstaan en de succeskans groter wordt. 
Gevolgd door business development sessies. 
 

Inspiratie 
 
Korte inleidingen van de dagvoorzitter en: 
 
Jaap Lodders, Lid Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland. Over de 
maatschappelijke uitdagingen en grote kansen voor innovatief 
ondernemerschap in Flevoland. 
 
Prof. Wim de Ridder. Over trends op het gebied van technologie, 
sociale netwerken, overheid en economie. Schrijver van ‘De wereld 
breekt open’. 
 
Prof. Marko Hekkert. Over het belang van samenwerken tussen 
groene ondernemers, investeerders, overheid en kennisinstellingen. 
Schrijver van ‘De innovatiemotor’. 
 
Niels Eldering, ESA. Over succesvolle spinoffs vanuit de lucht- en 
ruimtevaartsector. 
 
Marcel Oud, 3D-Metalforming. Over zijn ervaring met het toepassen 
van kennis vanuit lucht- en ruimtevaart technologie op het produceren 
van complexe metalen producten met behulp van explosies. 
 

Co-creëren  
 
Pitches. Ondernemers en organisaties krijgen 1 minuut om 
deelnemers over te halen zich aan te sluiten bij hun team en kennis en 
expertise in te brengen. 
 
Business Development sessies. Onder begeleiding van een 
professionele facilitator werken deelnemers in teams aan de cases. 
Ontwikkelen van doorbraakplannen. 
 

Jureren & investeren 

 
Pitches. De ondernemers pitchen doorbraakplannen voor 
stimuleringspakket. 
 
Stemmen. Door deelnemers, jury en informal investors. 
 

Netwerk borrel 
 
 
 


