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InnovatIe

Onderwijs
“Wij hebben een beleid dat extra aandacht 
heeft voor food & health en milieutechno-
logie”, vervolgt Bieze. “Maar wij vinden 
alle innovatie belangrijk. Wij kunnen niet 
zelf ondernemen, maar er wel voor zorgen 
dat er een klimaat is waarin goede ideeën 
in techniek worden omgezet. Dat begint al 
bij het onderwijs, we betrekken bewust 
jongeren via bijvoorbeeld de HAN bij ver-
nieuwing. RCT’s zijn daarom belangrijk. 
De innovatiemakelaars leggen de contac-
ten, aangezien bedrijven vaak vragen heb-
ben, die ze vaak niet zelf kunnen beant-
woorden.”
 
netwerk
Overheden hebben die antwoorden vol-
gens Bieze evenmin, maar via een RCT 
kan ervoor gezorgd worden dat kennis in 

een netwerk samenkomt. “En dan gaan we 
nog een stapje verder: wij zorgen ervoor 
dat ondernemers een steuntje in de rug 
krijgen door ze te voorzien van innovatie-
vouchers, leningen uit een speciaal fonds 
of mede-investeringen vanuit Oost NV. 
Innovatie is soms een kwestie van toeval, 
maar meestal niet: er wordt gericht aan 
gewerkt door ondernemers.”

informatieve website
Onlangs is er door ondernemers zelf een 
informatieve website gelanceerd: onderne-
mengelderland.nl. Daarop vinden onder-
nemers allerlei antwoorden op vragen 
wanneer ze verder willen met hun ver-
nieuwing. “Heel concreet: bij wie moet je 
zijn, wie kun je iets vragen”, vertelt Bieze. 
“Niet alle innovatieprocessen moeten met-
een succesvol zijn, er mag best eens iets 

mislukken. Ook daar leer je van. Wij moe-
ten die ruimte kunnen geven, vinden wij 
als provinciebestuur. Al zijn wij ons er 
steeds van bewust voorzichtig om te gaan 
met fondsen, het is tenslotte gemeen-
schapsgeld.” �

Informatie: www.ondernemengelderland.nl www.
rct-rivierenland.nl

Provincie steunt 
innovatie ondernemers 
u heeft een prachtig idee op de plank liggen om uw klant nog beter te kunnen bedienen, maar 
worstelt nog met enkele vragen? dan kunt u terecht bij één van de regionale Centra voor Technologie 
(rCT). in Gelderland zijn er zeven vestigingen. “als provinciebestuur ondersteunen wij dit initiatief, 
omdat wij verantwoordelijk zijn voor de regionale economie”, aldus gedeputeerde bij de provincie 
Gelderland, Connie bieze (vvd). “met een steuntje in de rug zien wij daar inmiddels een mooi 
resultaat van in de vorm van innovaties, zoals hier in rivierenland.”

Voor wie is RCT Rivierenland?
Regionale mkb-bedrijven uit de agro-sector en de 
maakindustrie krijgen professionele ondersteuning bij 
de ontwikkeling van hun plannen. Dit kan zijn middels 
inhoudelijk advies of door de ondernemer in contact te 
brengen met andere partijen waarmee hij of zij kan sa-
menwerken. Elke ondernemer uit de regio die ‘iets’ wil 
met vernieuwing, kan contact opnemen met RCT Rivie-
renland voor een kennismakingsgesprek. 

Gebiedsafbakening Rivierenland
Bedrijven uit de volgende gemeenten komen in aan-
merking: Geldermalsen, Culemborg, Buren, Nederbe-
tuwe, Overbetuwe, Tiel, Neerijnen, Lingewaal, Maas-
driel, Zaltbommel, West Maas en Waal, Druten, Beunin-
gen, Wijchen en Lingewaard.

Connie Bieze


