Advertorial

Innovatie in de regio

Innovatieprijs Valleiregio
2014 op 26 november

RCT de Vallei stimuleert innovatie bij bedrijven in de maakindustrie. Innovatiemakelaar Wicha
Benus verbindt ondernemers aan elkaar om zo succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen.
Sinds november vorig jaar is RCT de Vallei initiatiefnemer van de 'Innovatieprijs Valleiregio'.
Tijdens dit evenement wordt de innovatiekracht van onze regio heel praktisch inzichtelijk gemaakt.
“Genoeg reden voor herhaling dus”, zegt Wicha Benus. Op woensdag 26 november wordt in het
Schaffelaartheater in Barneveld bekend welke ondernemer dit jaar de Innovatieprijs mee naar huis
mag nemen.

Wicha Benus steekt zijn enthousiasme
voor techniek en samenwerken niet onder
stoelen of banken. “Ik word zo blij als ik
zie welke prachtige innovaties er uit onze
regio komen. Neem bijvoorbeeld het
bedrijf Lagerwey Wind uit Barneveld. Zij
wonnen vorig jaar de innovatieprijs en
sindsdien zie ik ze steeds vaker in de
publiciteit. Dat komt natuurlijk doordat
ze blijven innoveren om zo steeds betere
windmolens te maken met een hoger ren-
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dement en minder overlast. Maar ook dit
jaar heeft de jury het moeilijk om uit alle
inzendingen drie genomineerden en uiteindelijk één winnaar te kiezen. Het is
een echte nek-aan-nekrace.”

Ivo van Vulpen

Hoofdspreker tijdens de feestelijke uitreiking is de Nederlandse topwetenschapper
Ivo van Vulpen (1973). Ivo doet onderzoek naar elementaire deeltjes en was
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betrokken bij de zoektocht en de ontdekking van het Higgs boson dat werd ontdekt in 2012. Zijn onderzoek op CERN in
Genève gaat over de allerkleinste bouwstenen van de natuur, maar hij zoekt ook
naar echt nieuwe dingen: extra dimensies,
donkere materie en supersymmetrie. Van
Vulpen neemt de bezoekers in zijn verhaal mee naar het belang van innovatie
voor de wetenschap. Benus: “Als je op
zoek bent naar iets onbekends, heb je

Kom naar de uitreiking
Neem gratis deel aan de uitreiking van de Innovatieprijs Valleiregio 2014 en mis het niet. Meld u aan via www.innovatieprijsvalleiregio.nl en we ontmoeten u graag op 26
november vanaf 19.30 uur. Na het officiële programma nodigen we u van harte uit voor een netwerkborrel met innovatieve ondernemers uit de regio.

daar natuurlijk nog geen materiaal voor.
Voor het praktische deel van het onderzoek heb je innovatieve materialen nodig.
Zonder innovatie is onderzoek daarmee
automatisch onmogelijk. Van Vulpen gaat
daarnaast in op de uitdagingen die zijn
onderzoeken naar elementaire deeltjes in
Genève met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende belangen
van de diverse landen die hun bijdrage
leveren en de interculturele verschillen.”
De wetenschapper gelooft in het succes
van onderzoek doordat er één gezamenlijke visie is en een goede samenwerking
cruciaal is om het uiteindelijke doel te
bereiken. Net als samenwerking in onze
regio.

Jury

Ook dit jaar zijn regionale ondernemers
de drijvende kracht van de jury. De jury
bestaat uit Christiaan de Nooij, directeur

van De Nooij Pomptechniek en De Nooij
Stainless en tevens voorzitter van RCT de
Vallei. Mirjam Leloux is docent en onderzoeker in het vakgebied ondernemerschap
en innovatie bij Hogeschool Wittenborg.
Daarnaast is zij oprichter van Leloux,
Science & Business waar ze haar ruime
ervaring inzet voor de toepassing, integratie en bescherming van innovatieve technologieën in het bedrijfsleven. Lagerwey
Wind BV uit Barneveld won vorig jaar de
Innovatieprijs en daarom maakt directeur
Aart van de Pol eveneens deel uit van de
jury. Martin Ruiter is mede-eigenaar van
QING groep. Dit bedrijf richt zich op het
optimaliseren van allerlei technische productieprocessen. Naast zijn werk bij
QING is Ruiter voorzitter van de
Federatie Ondernemerskringen
Valleiregio (FOV). Olav Duijn maakt de
jury compleet. Vanuit zijn ervaring als
ondernemer en investeerder, ziet hij

overal kansen en weet hij al snel het kaf
van het koren te scheiden.

Willie Wortel

Tijdens het evenement worden ook studenten uitgenodigd om hun innovatie te
'pitchen'. Tijdens deze Willie Wortel Pitch
mogen de studenten in maximaal twee
minuten ondernemers in de zaal nieuwsgierig maken naar hun idee. Na afloop
kunnen ondernemers en investeerders met
hen komen praten om te kijken of er een
nieuwe samenwerking kan ontstaan.
Daarnaast mag het publiek stemmen op
de groep studenten met de leukste pitch.
De winnende groep krijgt hiervoor een
passende prijs.
RCT de Vallei
Postbus 270
6710BG Ede
T: 06-52524336
I: www.rct-devallei.nl
E: wicha.benus@rct-devallei.nl
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