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Binnen de regionaal 
gekozen topsectoren 
in de Regio Zwolle 
worden innovaties 
vooruit geholpen door 
ondergenoemde 
samenwerkende 
organisaties.

Dit zijn de nieuw 
aangemelde innova-
tie projecten in 2016 
van ondernemers uit 
de Regio Zwolle.

De innovatie-adviseurs 
gaan in gesprek om 
de innovaties te 
analyseren. Dit zorgt 
voor een brede ‘foto’ 
van de onderneming, 
de ondernemer en 
zijn/haar project.

Innovatieprojecten 
worden verder 
ontwikkeld door 
onafhankelijk advies, 
begeleiding en 
verbinding met de 
juiste partners in het 
innovatienetwerk 
van ondernemers, 
onderwijs en overheid.

Na het advies 
van innovatiedes-
kundigen wordt het 
innovatieproject 
verder ondersteund 
door onderstaande  
organisaties met  
bijvoorbeeld  
business 
development.  

Het resultaat van 
een ondersteunings-
traject betekent 
voor de ondernemer 
behoud van of 
groei van omzet, 
partnerschappen en 
arbeidsplaatsen. 

Het verbeteren 
en versnellen van 
innovaties dragen bij 
aan de economische 
en maatschappelijke 
ontwikkeling van de 
Regio Zwolle. 

innovatie projecten

in behandeling 
(peildatum 1-12-2016)
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597

wat vinden ondernemers

van de diensten van Kennispoort, Health Innovation 
Park, Polymer Science Park en Agri & Food 
innovatie cluster.

intake gesprek 
7,9

doorverwijzingen 
8,1

begeleiding van projecten 
7,8

totaal rapportcijfer
4 van de 5 ondernemers beveelt 
Kennispoort, HIP, PSP en Agri & Food 
innovatie cluster aan bij collega’s!

7, 8

wat levert het ondernemers op

• uitbreiding van netwerk

• betere uitwerking idee

• nieuwe kennis

• verbeterd businessplan

• beter verloop project 

Bron onderzoek: Bureau Bartels BV, d.d. 1-12-2016
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