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Voor wie? Voor bedrijven vanaf circa 5 medewerkers met innovatie- en
Voor wie? Voor bedrijven vanaf 5 medewerkers met innovatie- en groei-ambities.
groei-ambities.
Wat kost het? Gratis voor u als ondernemer, de kosten worden betaald door
Wat kost het? De kosten worden betaald vanuit Enterprise Europe Network, een
Enterprise Europe Network (een EU-project) en de KvK
project van de EU.
Interesse? Bel 088-585 22 22 en vraag naar één van onze adviseurs in uw regio.
Interesse? Bel 088 585 1 585 en vraag naar één van onze adviseurs in uw regio.

“Mede dankzij het Inmancap-traject van de KvK is onze strategie en
marktfocus voor de komende jaren weer scherp neergezet”
Twan Kerstjens, Essing Performance Center BV, Venray

“De KvK heeft ons goede handvatten gegeven om de
innovatie-knelpunten weg te nemen”
Roelof van der Toorn, MetaDecor BV, Kampen

Wat houdt het in?
Als u met ons aan de slag wilt, starten we met een intakegesprek en maken we
een momentopname van uw bedrijf door middel van de Innovatiethermometer: een scan
die u zelf invult. Tijdens een tweede gesprek gaan we dieper in op de uitkomsten van
de scan. We vergelijken de uitkomsten van uw scan met de uitkomsten van bedrijven die
eerder de scan hebben ingevuld. Gecombineerd met de kansen in uw markt stellen we het
Innovatie Actie Plan op. Hierin worden de stappen gedefinieerd waarmee u aan de slag kunt
gaan. Wij blijven ook tijdens de uitvoering van dit plan betrokken.
Tijdsduur
De uitvoering van het traject, inclusief de Innovatiethermometer, duurt gemiddeld een half
jaar. Gedurende deze periode heeft u contact met een vaste adviseur van de Kamer van
Koophandel. Er zijn zeven adviseurs voor dit project beschikbaar:
Noord-West

Zuid

• Harry Hoogewoonink

• Frans Balemans

• Dries Stoel

• Angelo Mulder

Oost
• Olaf ter Haar

Zuid-West
• Said Akdim
• Tjwan Tan
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