
Adres

 Foyer Ministerie Economische Zaken
 Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 

Parkeren bij het Ministerie van EZ zelf is niet mogelijk. 
Het Centraal Station is op loopafstand. Wilt u toch met 
eigen vervoer komen, reserveer dan voldoende tijd om 
een parkeerplek in de buurt van het Ministerie te vinden. 
Na 15.30 uur is parkeren gratis.

U komt niet zomaar de korf binnen. In verband met 
veiligheidseisen bent u verplicht uzelf te identificeren bij 
binnenkomst. Vergeet niet uw id-bewijs.

Locatie

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van 
LTO Glaskracht Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van 
haar werkprogramma een alliantie met InnovatieNetwerk. 
InnovatieNetwerk is een initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken.

Aanmelden

Voor wie?
Voor alle partijen in het innovatielandschap (finan-
ciers, kennisinstellingen, adviseurs, lokale overheden, 
brancheverenigingen, afzetorganisaties etc.) die de 
tuinbouw ondersteunen om marktgerichte innovaties 
te ontwikkelen.

Dit symposium 
organiseert SIGN met 
haar alliantiepartner 
InnovatieNetwerk ter 
gelegenheid van het 
afscheid van drie van 
haar bestuursleden, 
Bernard Oosterom, 
Tom de Bruijn en 
Tiny Aerts.  

Komt u raat brengen? U meldt zich aan via het 
formulier op de site www.innovatieglastuinbouw.nl

Dagvoorzitter Ger Vos, directeur InnovatieNetwerk

15.45 Inloop

16.00 - 16.15  Welkom en visie 
 Nico van Ruiten, voorzitter SIGN

16.15 - 16.35  Innovatiesysteem Tuinbouw 
 Prof. dr. Marko Hekkert en tuinbouwondernemers

16.35 - 16.55  Stimulering marktgerichte innovaties van de overheid 
 genodigde: staatssecretaris Sharon Dijksma

16.55 - 17.05   Uitleg raattafel sessies 

17.10 - 17.50   Sessie 1 honingraat maken bij één van de 7 raattafels

17.50 - 18.20   Sessie 2 honingraat maken bij één van de 7 raattafels

18.20 – 18.40  Zwermen langs de honingraattafels

18:45  Afscheid vertrekkende bestuursleden SIGN 
 Nico van Ruiten, voorzitter SIGN

19:00  Foerageren 

Programma

De Innovatie   prong
26 maart 2014, Den Haag

tuinbouw

Welke Raat komt u brengen? Welke 
Raat mist u? Tijdens dit symposium 
gaan we samen de raat voor een 
marktgericht innovatielandschap 
maken. 

1  Ondernemersactiviteiten
2  Kennisontwikkeling
3  Kennisverspreiding
4  Richting geven zoekproces

5  Markt creëren
6  Bronnen voor innovatie
7  Doorbreken weerstand
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In de SIGNaal voorjaar 2014 leest u meer over de 7 
functies voor een marktgericht innovatielandschap. 

De Nederlandse glastuinbouw kent prachtige voorbeelden 
van bedrijven die succesvol zijn met een marktgerichte aan-
pak, ook in crisistijden. Het overgrote deel van de sector 
leunt zwaar op procesinnovaties. Marktgerichte innovaties 
zijn er te weinig, veel bedrijven hebben nog weinig feeling 
met hun eindklanten. Gevolg is een matig perspectief en lage 
bedrijfsrendementen.

Het klassieke innovatiesysteem bevordert vooral procesinno-
vaties. Gewenst is een omslag waarbij overheden, onderwijs 
en kennisinstellingen, financiers en adviseurs de ontwikkeling 
van marktgerichte verdienmodellen door ondernemers stimu-
leren. Initiatieven van private partijen en overheid tonen aan 
dat de transitie naar een marktgericht innovatielandschap op 
gang komt. Met het symposium De Innovatiesprong wil SIGN 
deze transitie versnellen en de diverse initiatieven verbinden. 
Samen kunnen we nog beter bijdragen aan een duurzame en 
vitale toekomst van de tuinbouw.

Welke Raat komt u brengen? Welke Raat mist u? U krijgt de 
gelegenheid uw rol in het innovatielandschap te vergroten 
en uw eigen initiatieven te verbinden met die van anderen. 
Tijdens het symposium gaan we samen de raat voor een 
marktgericht innovatielandschap maken in raat tafelsessies. 
Dit doen we aan de hand van de 7 functies van het innovatie-
systeem.

Komt u Raat brengen?


