
 
 

 
 
 
 
 
Geachte relatie,  
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het kick-off event van het KennisTransMissie Platform op 
donderdag 12 juni om 19:00 uur in het Techniek Innovatiecentrum van het Alfa-college. 
 
Kennisvalorisatie, het omzetten van kennis naar economische waarde, is een belangrijk thema die bij 
een juiste aanpak welvaart oplevert voor de hele regio. Het initiatief voor een succesvolle aanpak van 
valorisatiebeleid ligt bij de regio. Vanuit de behoefte bestaande noordelijke projecten en initiatieven 
op het gebied van valorisatie te presenteren en onderling te verbinden is het zelfstandige 
KennisTransMissie Platform opgericht.  
 
Het KennisTransMissie Platform staat voor een betere samenwerking tussen kennisinstellingen en 
het werkveld. Een (regionale) overheid die hiervoor een stimulerend beleid hanteert is onmisbaar. 
Door het faciliteren en initiëren van (bestaande) projecten en initiatieven gericht op deze 
samenwerking, kan zij een verbindende schakel zijn.  
 
Het doel van de kick-off is om op interactieve wijze met alle betrokkenen adviezen en ideeën te 
genereren. Opbrengst: concrete punten om aan stakeholders mee te geven ten behoeve van de 
invulling van de innovatieagenda Noord-Nederland/RIS3 en om de interactie tussen 
kennisinstellingen en werkveld te verbeteren.  
Voorafgaand aan het event inventariseren wij de gedachten over kennisvalorisatie in het Noorden. 
 
Wat kunt u verwachten 

 Sprekers over innovatieproces en kennisvalorisatie, zoals: 
- Hans van der Molen, voorzitter CvB Eemsdeltacollege en voorzitter Stichting OTP 
- Martijn Koelers van PNO Consultants (spin-off Universiteit Twente) 
- Sjoerd de Vries, verbonden aan NHL (lector) en Universiteit Twente 

 Presentaties over bestaande valorisatie-initiatieven en best practices in Noord-Nederland 

 Diverse actieve brainstorms met ondernemers, bestuurders, MBO/HBO/RUG-studenten en 
docenten  

 Samenvatting & conclusie van de avond  

 Borrel 
 
Praktische informatie 
Datum: donderdag 12 juni 2014 
Tijd: 19:00 – 22:00 uur (inloop 18:30 uur) 
Locatie: Techniek Innovatiecentrum, Alfa-college, Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen 
Parkeren: terrein Alfa-college 
Aanmelden: ga naar de aanmeldlink 
 

http://www.kennistransmissie.nl/
http://www.snn.eu/ris3/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kick-off-kennis-transmissie-platform-11803954947


 
 

Dit event is bedoeld voor ondernemers, bestuurders en afgevaardigden van kennisinstellingen, die 
baat hebben bij en het belang inzien van valorisatie en invulling van de innovatieagenda Noord-
Nederland. Kent u iemand voor wie dit interessant is? Stuurt u de uitnodiging dan door. 
 
Graag tot ziens op donderdag 12 juni! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het KennisTransMissie Platform 
 
Organisatie kick-off event KennisTransmissie Platform 
Innovatie platform D66 Groningen 
OTP Groningen 
Sameen 
Innovatiespotter 
Enna van Duinen 
Berenopdeweg 

http://www.kennistransmissie.nl/de-organisatie/
http://d66groningen.nl/platforms/platform-innovatie/
http://www.otp.nl/
http://www.sameen.nl/
http://www.innovatiespotter.nl/
https://www.linkedin.com/in/ennavanduinen
http://www.berenopdeweg.nl/

