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OpdrachtOpdracht: Carl : Carl HeskesHeskes, MKB Eindhoven, MKB Eindhoven

TheoretischTheoretisch model market pull model market pull voorvoor
kennisdelenkennisdelen met met hethet MKBMKB
TweeTwee productideeproductideeëënn die die eeneen groeipotentiegroeipotentie
hebbenhebben (van MKB (van MKB naarnaar grootbedrijfgrootbedrijf) ) 
inspelendinspelend op op eeneen markttrendmarkttrend en en behoeftebehoefte
In In kaartkaart brengenbrengen van van grootstegrootste
belemmeringenbelemmeringen voorvoor kennisdelenkennisdelen, , 
aandragenaandragen van van oplossingenoplossingen



AanpakAanpak

GroepGroep 1: 1: theoretischtheoretisch model model 
((EllyElly, Jos, Judith, Patrick), Jos, Judith, Patrick)
GroepGroep 2: 2: uitwerkinguitwerking productideeproductidee trend trend 
““verantwoordeverantwoorde voedingvoeding””
(Andre, (Andre, ThijsThijs, Willem), Willem)
GroepGroep 3: 3: uitwerkinguitwerking productideeproductidee trend trend 
““vergrijzingvergrijzing, , gezondheidgezondheid””
(Cees, Pieter, (Cees, Pieter, RinusRinus))
Allen: Allen: toetsingtoetsing theoretischtheoretisch modelmodel
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KennisvraagKennisvraag van de van de MKBMKB’’erer

InnovatiebehoefteInnovatiebehoefte is (latent) is (latent) aanwezigaanwezig
Door Door dagelijksedagelijkse activiteitenactiviteiten komtkomt de de 
gemiddeldegemiddelde MKBMKB’’erer nietniet tot tot innovatieinnovatie
InnovatieInnovatie is is vaakvaak eeneen oplossingoplossing voorvoor eeneen
praktischpraktisch probleemprobleem ((kortekorte termijntermijn))
We We moetenmoeten de de 
‘‘behoeftebehoefte’’ aanaan
middellangemiddellange termijntermijn
innovatieinnovatie stimulerenstimuleren

Deloitte, Dutch Polymer Institute,
Rabobank, TU/e



KenniszoekenKenniszoeken door de  door de  MKBMKB’’erer

OplossingOplossing door door kenniskennis tete halenhalen
uituit hethet eigeneigen bedrijfbedrijf
vakbladenvakbladen
internetinternet
bijbij vertrouwensrelatiesvertrouwensrelaties: : toeleverancierstoeleveranciers, , 
collegacollega’’ss, , vriendenvrienden, accountant, bank etc., accountant, bank etc.



KennisinstellingenKennisinstellingen biedenbieden

Universiteit: Universiteit: fundamenteelfundamenteel onderzoekonderzoek
> 10 > 10 jaarjaar. . 
Technische Technische UniversiteitenUniversiteiten: 4: 4--12 12 jaarjaar
TechnologischeTechnologische TopinstitutenTopinstituten: 4: 4--12 12 jaarjaar
New Business New Business initiatieveninitiatieven ((HolstHolst) 1) 1--7 7 jaarjaar
TNO: TNO: paarpaar maandenmaanden tot tot paarpaar jaarjaar (0(0--7)7)

MKB MKB zoektzoekt kenniskennis op op kortekorte termijntermijn: : paarpaar
dagendagen, week, , week, hooguithooguit paarpaar maandenmaanden



BelemmeringBelemmering MKBMKB

KorteKorte termijntermijn kennisvraagkennisvraag versus versus langelange termijntermijn
kennisaanbodkennisaanbod
InnovatieInnovatie heeftheeft geengeen prioriteitprioriteit ((‘‘waanwaan van de van de dagdag’’): ): 
exploitatieexploitatie versus versus exploratieexploratie
GebrekGebrek aanaan capaciteitcapaciteit: : tijdtijd en gelden geld
KennisdelenKennisdelen kostkost tijdtijd, , kostkost geld en is geld en is bedreigendbedreigend
((concurrentieconcurrentie))
OnbekendOnbekend met met wegweg naarnaar kennis(aanbodkennis(aanbod))
InnovatievraagInnovatievraag is is latentlatent aanwezigaanwezig



Case: human careCase: human care

Market pull in Market pull in plaatsplaats van technology pushvan technology push

High Tech CampusHigh Tech Campus
TNOTNO
TU/eTU/e



Human careHuman care
Trend: vergrijzingTrend: vergrijzing
DerhalveDerhalve innovatiesinnovaties gewenstgewenst



Zorginstelling SVVE de ArchipelZorginstelling SVVE de Archipel

Contact via een bestaand netwerk Contact via een bestaand netwerk 

Doelstelling: opstelling Doelstelling: opstelling pakket van eisen pakket van eisen 
voor 1 productidee Homevoor 1 productidee Home--Care met de Care met de 
grootst mogelijke waarde voor de klantgrootst mogelijke waarde voor de klant

Afspraken gemaakt met directie over Afspraken gemaakt met directie over 
aanpak en uitvoeringaanpak en uitvoering



InventarisatieInventarisatie behoeftebehoefte

Brainstormsessie met professionele Brainstormsessie met professionele 
procesbegeleidingprocesbegeleiding
Bespreking resultaten van de sessies met Bespreking resultaten van de sessies met 
medewerkers en bewonersmedewerkers en bewoners
Lijst met behoeften zorgverlenersLijst met behoeften zorgverleners

AdministratiefAdministratief, zorgbezoeken, , zorgbezoeken, hulpmiddelen hulpmiddelen 
voor steunkousenvoor steunkousen

Behoeften vanuit cliBehoeften vanuit cliëëntennten
DrinkbekerDrinkbeker, stabiele , stabiele rollatorrollator, TV aan/uitzetten op , TV aan/uitzetten op 
stemgeluid etc.stemgeluid etc.



InventarisatieInventarisatie behoeftebehoefte (2)(2)
Inventarisatie van administratieve Inventarisatie van administratieve 
ondersteuning voor zorgverlenersondersteuning voor zorgverleners

Digitale planner, routeplanner, Digitale planner, routeplanner, 
bijhouden zorgminuten, bijhouden zorgminuten, 
urenregistratie, archivering, urenregistratie, archivering, 
aanduiding tijdstip medicijn aanduiding tijdstip medicijn 
gebruikgebruik
Speurtocht op Internet Speurtocht op Internet 
levert een product dat nog nietlevert een product dat nog niet
volledig voldoet aan de volledig voldoet aan de 
praktijkbehoefte praktijkbehoefte 



BestaandeBestaande oplossingoplossing
Hulpmiddelen voor steunkousen Hulpmiddelen voor steunkousen 
commercieel verkrijgbaar via internet maar commercieel verkrijgbaar via internet maar 
zijn nog niet geoptimaliseerd naar de zijn nog niet geoptimaliseerd naar de 
gebruikersbehoeftegebruikersbehoefte



Human careHuman care

Specificatie voor drinkbeker opgesteldSpecificatie voor drinkbeker opgesteld
Wijkt af van bestaande productenWijkt af van bestaande producten
Prototype ontwikkeling in gang gezetPrototype ontwikkeling in gang gezet
Bestaande product isBestaande product is
stigmatiserend, behoeft stigmatiserend, behoeft 
nog aanpassing nog aanpassing 



ConclusiesConclusies Human CareHuman Care

De wens om te innoveren is aanwezigDe wens om te innoveren is aanwezig

De acceptatiegraad en het gebruik van dit De acceptatiegraad en het gebruik van dit 
soort producten kan sterk vergroot worden soort producten kan sterk vergroot worden 
door naast de technische aspecten ook de door naast de technische aspecten ook de 
wensen van de gebruikers mee te nemen.wensen van de gebruikers mee te nemen.



Case: Case: VoedingVoeding & & TechnologieTechnologie

Geregisseerde schijnbaar toevallige ontmoeting:Geregisseerde schijnbaar toevallige ontmoeting:

Bierbrouwerij de Koningshoeven Bierbrouwerij de Koningshoeven bvbv
NewtritionNewtrition/KDS/KDS
FancomFancom bvbv



IdeeIdee

Genieten

Duurzaamheid

Gezondheid

Omega-3 bier



KansenKansen in de in de ketenketen

VlasVlas verbouwenverbouwen
LijnzaadproductieLijnzaadproductie tbvtbv OmegaOmega--33
BierbrouwenBierbrouwen met met lijnzaadlijnzaad
BostelBostel alsals bijproductbijproduct in in veevoerveevoer
OmegaOmega--3 3 vleesvlees
ExclusieveExclusieve vleessmaakvleessmaak



VoordelenVoordelen

ExclusiefExclusief bier en bier en vleesvlees
GezonderGezonder bier en bier en vleesvlees
HergebruikHergebruik van van reststoffenreststoffen
GeslotenGesloten ketenketen, , meststoffenmeststoffen

KetenbrandingKetenbranding: Omega: Omega--3!!3!!



UitdagingenUitdagingen

OmegaOmega--3 in bier?3 in bier?
SchuimstabiliteitSchuimstabiliteit
HoudbaarheidHoudbaarheid

OmegaOmega--3 in 3 in vleesvlees??
ExclusiviteitExclusiviteit van van smaaksmaak
AantoonbaarAantoonbaar gezondgezond??

DuurzaamheidDuurzaamheid
ExclusiefExclusief BiologischBiologisch BoerenBoeren
GeslotenGesloten ketenketen



Triple HelixTriple Helix
BedrijfslevenBedrijfsleven

KoningshoevenKoningshoeven
FancomFancom
MelickerMelicker
Clemens Clemens eiereneieren
Bent Bent adviseursadviseurs
MBM researchMBM research

OnderwijsOnderwijs
KDSKDS
FontysFontys HogescholenHogescholen
HAS Den BoschHAS Den Bosch

OverheidOverheid
SRESRE
GemeenteGemeente HelmondHelmond



ConclusieConclusie

EenEen goedgoed ideeidee is in 15 is in 15 minutenminuten geborengeboren!!
Trends Trends benoemenbenoemen en en vrijvrij combinerencombineren

EenEen goedgoed product product behoeftbehoeft meermeer tijdtijd!!
OplossenOplossen technologischetechnologische vraagstukkenvraagstukken

Van Van ideeidee naarnaar product =  product =  samenwerkingsamenwerking!!!!
SamenwerkenSamenwerken in de Triple helixin de Triple helix



OplossingOplossing::

StimulerenStimuleren van van innovatieinnovatie doordoor

hethet regisserenregisseren van van schijnbaarschijnbaar
toevalligetoevallige ontmoetingenontmoetingen

met met weinigweinig inspanninginspanning, , geringegeringe inzetinzet van van 
kapitaalkapitaal



HetHet regisserenregisseren van van schijnbaarschijnbaar
toevalligetoevallige ontmoetingenontmoetingen

VoorlichtingVoorlichting/training van /training van vertrouwenspersonenvertrouwenspersonen
MKB MKB bijbij bankenbanken en accountants. en accountants. InnovatieInnovatie is is 
themathema tijdenstijdens gesprekgesprek met MKB.met MKB.
NetwerkNetwerk van van ervarenervaren ondernemersondernemers, die , die ‘‘jongejonge
hondenhonden’’ coachencoachen bijbij ‘‘awarenessawareness’’ innovatieinnovatie bijbij
bedrijvenbedrijven, die , die kenniskennis ‘‘omzettenomzetten’’ en en ervaringervaring
delendelen --> > onderbrengenonderbrengen bijbij bestaandbestaand initiatiefinitiatief
GebruikmakenGebruikmaken van van bestaandebestaande netwerkennetwerken
(MKB (MKB netwerknetwerk, , serviceclubsserviceclubs, , 
ondernemersclubsondernemersclubs): ): innovatieinnovatie alsals themathema



““ID incID inc””
‘‘ID IncID Inc’’: : netwerknetwerk ondernemersondernemers, , kenniskennis--
instellingeninstellingen en (en (indirecteindirecte) ) overheidspartijenoverheidspartijen
ID Inc is ID Inc is katalysatorkatalysator, , regeltregelt ontmoetingenontmoetingen, , 
KapitaalKapitaal door door ondersteuningondersteuning informal informal 
investors investors netwerknetwerk
InbeddingInbedding ID Inc in ID Inc in bestaandbestaand netwerknetwerk (MKB (MKB 
Eindhoven, United Brains, KDS)Eindhoven, United Brains, KDS)



““ID incID inc”” (2)(2)
ErvarenErvaren senior(en) die senior(en) die optreedtoptreedt alsals coachcoach
JongeJonge enthousiasteenthousiaste -- zojuistzojuist afgestudeerdeafgestudeerde --
aankomendaankomend ondernemersondernemers ((innovatieverkopersinnovatieverkopers))
BusinessplanBusinessplan/plan van /plan van aanpakaanpak 1e 1e helfthelft 20062006
Pilot MBK Pilot MBK ondernemersgroepondernemersgroep ((maakindustriemaakindustrie, , 
agro, automotive, food, sport, media)agro, automotive, food, sport, media)
BetrekkenBetrekken informal investorsinformal investors
Start Start activiteitenactiviteiten 2e 2e helfthelft 20062006



HetHet toevaltoeval geregisseerdgeregisseerd

HetHet bewijsbewijs
GeregisseerdeGeregisseerde toevalligetoevallige ontmoetingenontmoetingen
stimulerenstimuleren hethet MKB MKB tete innovereninnoveren

Human careHuman care
Case food and technologyCase food and technology
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Ahrend Productiebedrijf Sint-Oedenrode
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau

ASM Europe B.V
Ballering Export C.V. 
Bavaria N.V

Bergson Technology B.V
Boer & Croon
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BelofteBelofte

WijWij ––TIMTIM--8 8 ––

zoekenzoeken eeneen ervarenervaren senior senior voorvoor ID IncID Inc
vormenvormen eeneen klankbordklankbord voorvoor hethet
businessplanbusinessplan
WerkenWerken meemee aanaan de de pilotbijeenkomst(enpilotbijeenkomst(en))

MKB Eindhoven, United Brains en KDS MKB Eindhoven, United Brains en KDS 
adopterenadopteren ditdit initiatiefinitiatief



WijWij dankendanken u u hartelijkhartelijk voorvoor uwuw aandachtaandacht en en 
hopenhopen datdat u met u met onsons en met en met anderenanderen verderverder
innoveertinnoveert!!
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