
 Workshop ‘The Innovation Matrix’ 

 
Hoe samenwerken met grotere organisaties zonder je ziel te verkopen? 
Voor succesvolle innovatie hebben bijna alle bedrijven partners nodig. Gezamenlijk innoveren is de nieuwe standaard.  
Hoe werk je het beste samen bij innovatie? Hoe deel je ideeën zonder dat een mogelijke partner er mee aan de haal gaat? In 
deze workshop leer je welke innovatiemodellen het beste passen bij de samenwerking die jij zoekt. Je zult zien dat intellectueel 
eigendom (IE) geen noodzakelijk kwaad is maar juist een katalysator voor je businessmodel.  

 

 

Programma 
-   Samen innoveren en IE; uitdagingen en mogelijkheden 

-   Casus: MKB, corporate en technologie instituut 

-   Pauze 

-   Bespreken casus in subgroep: 

    * Partnership: hoe vind je de juiste partner? 

    * IE: ‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’ 

-   Plenaire terugkoppeling en take home toolbox 

-   Napraten 

 

  

Moderatoren: Mirjam Ros en Deepika Jeyakodi  
Mirjam en Deepika zijn de auteurs van het recent verschenen boek ‘The Innovation Matrix’. Beiden zijn 

werkzaam bij HI-deelnemer Airbus Defence and Space Netherlands en zijn respectievelijk Director 

Commercial, Contracts & Legal en Contracts & Bid Manager. Voor meer informatie: 

www.theinnovationmatrix.com  

 

Voor ondernemers in de HI-tech maakindustrie  
Deze workshop is bedoeld voor HI-ondernemers en andere 

ondernemers in de HI-tech maakindustrie. 

Datum & locatie 
23 mei 2019 | 12.45 - 17.30 uur | Robohouse in Delft 

(Julianalaan 67, 2628 BC)

 

Deelname 
Registratie voor deze workshop kan door een email te sturen naar de coördinator van de HI Entrepreneurspool Karin Huiberts 
(k.huiberts@hollandinstrumentation.nl). Vermeld in de email je naam, je organisatie en eventueel je eigen IE-casus /IE vraag. 
Deelname is gratis voor HI deelnemers. Voor vragen over deze workshop kun je Karin bellen: 06 46 122 489. Mocht je interesse 
hebben in aanschaf van het boek: https://www.bispublishers.com/the-innovation-matrix.html 

                                         
 

www.hollandinstrumentation.nl/entrepreneurspool 

De organisatie van deze workshop is mede mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.  

 

 

 

Denktank voor 
jouw dilemma 

Heb je een vraag 
of een casus uit de 
praktijk? Mooi! 
Stuur ‘m tevoren 
toe en benut deze 
workshop als 
denktank! 
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