
Uitnodiging

De werving voor de 2023-editie van Innovatieversneller Rivierenland is van start! 

Ditmaal bieden we binnen het programma vier trajecten aan! 

Het traject  “Incubatie” (innovatieweek) start in maart 2023 en is voor duurzame innovaties, 

waarvan het product of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Het traject 

“Opschalen” is bedoeld voor organisaties die gaan doorgroeien. Het Investeringsklaar traject 

richt zich op bedrijven die financiering moeten gaan ophalen. En het Living Lab Rivierenland 

Circulair is voor bedrijven met een circulaire ambitie en de wens om samen te werken. 

Hoe ziet het programma en de trajecten eruit? 

Innovatieweek Rivierenland | 18 – 21 april 2023 + najaar 2023 

Geschikt voor: MKB- bedrijven en startups met een innovatie in beginfase 

Kenmerkende vraag: Is mijn innovatie geschikt om de markt te betreden?  

De Innovatieweek is een versnellingstraject speciaal voor burgercoöperaties, innovatieve 

MKB-bedrijven en familiebedrijven waarvan het product, de dienst of de innovatie zich nog in 

de ontwikkelingsfase bevindt. Tijdens de Innovatieweek kunnen organisaties in workshops en 

onder begeleiding van experts werken aan hun propositie en businessmodel en wordt er een 

actieplan opgesteld waar de focus op wordt gelegd. De onderneming gaat bewijzen dat de 

markt hun innovatie nodig heeft. De inschrijving voor april sluit op maandag 3 april om 

12.00 uur. 

Opschalen | kick-off in juni, start in september 2023 

Geschikt voor:  Mkb’ers en scale-ups in opschaalfase 

Kenmerkende vraag: Welke markt(en) ga ik als volgende stap aanboren? 

Het programma Opschalen is gericht op MKB-bedrijven en scale-ups die goed ontwikkeld zijn 

in hun huidige markt en klaar zijn om op te schalen naar nieuwe markten of gebieden. 

Bedrijven bereiden zich gericht en concreet voor op het opschalen naar nieuwe markten. Dit 



traject ondersteunt de organisatie om op flinke groeisprongen te maken door het uitwerken 

van een goede ‘go-to-market’ strategie met behulp van experts. 

Investeringsklaar | start mei 2023 

Geschikt voor: bedrijven met de potentie tot meervoudige en regeneratieve waarde 

Kenmerkende vraag: Kan mijn onderneming financiering ophalen?  

Het Investeringsklaar Programma is gericht op het ontwikkelen van meervoudige business 

cases (financiële doorrekening en business case), impact waardeproposities en 

ondersteuning, coaching en toegang tot financiering en het creëren van de combinatie van 

financiering en markten ‘fit for purpose’. Verschillende werksessies met de projectteams en 

financieel adviseurs om te komen tot een financieel model met meerjarige prognose 

(resultatenrekening, balans, cashflow) en financieringsbehoefte. 

Living Lab Rivierenland Circulair | start mei 2023 

Geschikt voor: bedrijven met een circulaire ambitie en de wens om samen te werken 

Kenmerkende vraag: Kan ik mijn bedrijfsvoering circulair inrichten en de juiste 

samenwerking hiervoor bouwen?  

Living Lab circulaire economie is hét kennis-, verbindings- en ontsluitingspunt voor circulaire 

activiteiten in de regio Rivierenland en daarbuiten. Heb jij de behoefte om circulaire projecten 

en innovaties gezamenlijk te realiseren en schaalbaar te maken? Van probleembesef naar 

actie te gaan? Samen te leren, experimenteren, doen en implementeren? Sluit je dan aan bij 

het Living Lab. We verbinden deelnemers en innovaties uit het bedrijfsleven, onderwijs en 

overheden. Het doel is circulaire kennis vergroten, het netwerk verbreden en 

handelingsperspectief creëren. Successen delen we en samen werken we aan een circulair 

Rivierenland waar ketens kringlopen worden en ondernemers en overheden klaar zijn voor 

een circulaire toekomst. 

Kennismaken of even ‘proeven’? 

We organiseren vier bijeenkomsten in maart waarop je meer kunt horen en ervaren van het 

programma. Dit zijn de zogenaamde Proeverijen. Geïnteresseerden kunnen kennismaken 

met het team van de Innovatieversneller, met oud-deelnemers en op twee data ook al een 

workshop meemaken. 

Woensdag 8 maart 2023 

● 15.30 – 17:00 uur met aansluitend drankje - Introductiebijeenkomst

● Ben jij geïnteresseerd in het Innovatieversnellingsprogramma en wil je weten of het

jou gaat helpen? Dan haal je hier de antwoorden op jouw vragen!

Maak kennis met het Innovatieversneller team. En hoor van hen en oud-deelnemers

wat het versnellingsprogramma voor je kan betekenen.

● Locatie: S-TEC, Tiel

Vrijdag 17 maart 2023 

● 10:30 – 12:00 uur met aansluitend lunch

Interactieve kennismakingsworkshop “Van marktvalidatie naar concreet

businessmodel” en kans om kennis te maken en vragen te stellen.



● 70% tot 90% van de lanceringen van nieuwe producten mislukken. In de meeste

gevallen door het ontbreken van marktbehoefte. Vaak is vergeten eerst te valideren of

er überhaupt een markt voor het idee was. Ondernemers moeten dus niet eerst een

volledig uitgewerkt businessplan maken en vervolgens alles inzetten op langdurige en

kostbare productontwikkeling, zonder te weten en te ervaren of de markt ervoor wil

betalen.

In deze workshop krijg je handvatten om jouw aannames te valideren in de markt,

zodat jouw businessmodel op een goed gebouwde fundering rust. En het is een

voorbeeld van het type workshops dat je in de Innovatieversneller krijgt.

● Locatie: Het Groene Huis, Zaltbommel

Woensdag 22 maart 2023 

● 15.30 – 17.00 uur met aansluitend drankje

Interactieve kennismakings workshop “Ken je klant: van klantinzicht naar

concrete propositie” en kans om kennis te maken en vragen te stellen.

● De clou is te beginnen bij klant-ontwikkeling: het begrijpen van je klanten, hun

wensen, hun problemen, en hoe de oplossingen aan hen kunnen worden geleverd.

De kunst is dus in een zo vroeg mogelijk stadium zo veel mogelijk te weten van de

doelgroep, zo snel mogelijk een prototype of experiment ontwikkelen om de meest

risicovolle aannames te valideren, te meten hoe het werkt, conclusies te trekken, en

vanuit die conclusies het product  te verbeteren. Hoe korter deze cyclus, hoe sneller

de organisatie kan leren, en dus hoe sneller de service of product een succes wordt

en hoe meer concurrentievoordeel behaald kan worden. In deze workshop gaan wij

jou leren hoe!

● Locatie: Het Groene Huis, Zaltbommel.

Vrijdag 31 maart 2023 

● 10:30 – 12:00 uur met aansluitend lunch - Introductiebijeenkomst

● Ben jij geïnteresseerd in het Innovatieversnellingsprogramma en wil je weten of het

jou gaat helpen? Dan haal je hier de antwoorden op jouw vragen!

Maak kennis met het Innovatieversneller team. En hoor van hen en oud-deelnemers

wat het versnellingsprogramma voor je kan betekenen.

● Locatie: volgt

Meer informatie? 

➔ Surf naar de website van de Innovatieversneller

➔ Meld je aan voor één of meerdere van de 

bijeenkomsten

➔ Schrijf je in voor één of meerdere trajecten

Gewoon even bellen? Bel mij of stuur een mailtje naar caroline@yesandmore.co 

dan plannen we een (bel)afspraak in. 

https://innovatieversnellerrivierenland.nl/
https://innovatieversnellerrivierenland.nl/agenda/
https://innovatieversnellerrivierenland.nl/trajecten/
mailto:caroline@yesandmore.co

