
SUCCESVOL INNOVEREN  
GAAT SNELLER MET  

DE JUISTE PARTNERS!

Innovatieplatform voor industrieel 
oppervlaktebehandelend Nederland



ONAFHANKELIJK PLATFORM
Stichting Innovat.ION heeft een 

eigen bestuur dat zich tot taak 
heeft gesteld een professi-

oneel platform te creëren 
voor innoverende bedrij-

ven. Binnen dit platform 
wordt de kennis van 

elkaar benut, maar de 
informatie hoeft niet 
gedeeld te worden 
met partijen die 
niet mee-inves-
teren. Met de re-
sultaten van het 
platform wor-
den bovenal de 
d e e l n e m e n d e 

bedrijven maar ook de branche in zijn 
algemeenheid naar een hoger plan 
gebracht. Aansluiting houden bij be-
langrijke ontwikkelingen en nieuwe 
(aan)vragen uit de markt is daarbij een 
belangrijke drijfveer. Projectpartners 
kunnen in eerste instantie exclusief be-
schikken over de gezamenlijk ontwik-
kelde nieuwe en/of verbeterde techno-
logieën. In onderling overleg besluiten 
zij of de kennis zal worden gedeeld met 
andere partijen. Ook de wijze waarop 
dat gebeurt wordt bepaald door het 
samenwerkingsverband. Dit stelt hun 
investering veilig en garandeert dat 
deelnemende partners maximaal profi-
teren van het door innovatie verkregen 
concurrentievoordeel.

Dat Nederland er economisch goed voor staat is voor een 

belangrijk deel te danken aan onze sterke maakindustrie. 

Deze speelt slim in op actuele trends en ontwikkelingen, terwijl 

onze ‘state of the art’ oppervlakte behandelende branche 

een spelbepalende rol speelt in de complexe industriële 

productieketens. Innovatie is hierbij de sleutel tot succes met 

als belangrijk gegeven dat het innovatieproces sneller en 

effectiever verloopt wanneer wordt samengewerkt met de juiste 

ontwikkelingspartners. Stichting Innovat.ION legt hiervoor de 

belangrijke basis, waarbij de resultaten direct beschikbaar zijn 

voor alle deelnemende partners die hiermee hun (inter)nationale 

concurrentiepositie kunnen versterken!

VOORSPRONG DOOR 
INNOVATIEGERICHTE 
SAMENWERKING





CO-CREATIE EN NETWERKCREATIE
Innovatie is belangrijk voor alle 
partijen binnen de keten. Dus zowel 
voor fabrikanten, toeleveranciers, 
applicateurs als eindgebruikers. Maar 
individueel pionieren is kostbaar, ter-
wijl innovatie absoluut noodzakelijk 
is voor het handhaven en zo moge-
lijk uitbouwen van een sterke con-
currentiepositie. Het antwoord op 
deze uitdaging is co-creatie, waarbij 
meerdere partijen worden betrok-
ken bij het innovatieproces. Een 
belangrijke rol is hierbij weggelegd 
voor de (eind)gebruiker waarvoor 
een waardevolle productieketen 
van cruciaal belang is. Alle deelne-
mers hebben binnen het proces van 
co-creatie, ieder vanuit hun eigen 
competentie, invloed op de ontwik-
keling van nieuwe en/of verbeterde 
producten en diensten. In de praktijk 
zitten toeleveranciers niet alleen met 
hun klanten, maar ook met andere 
partijen in de keten aan tafel om sa-
men onderscheidende producten en 
diensten te creëren. Door met alle 
betrokken partijen goede afspraken 
te maken en te blijven ontwikkelen, 
komt men sneller tot vernieuwing. 
Daarbij kunnen bijvoorbeeld afspra-
ken worden gemaakt over het verle-
nen van exclusiviteit aan een klant/
leverancier in ruil voor commitment, 
waardoor voor beiden een win-win 
situatie ontstaat. Innovat.ION is in 
staat om de juiste partijen bij elkaar 

te brengen waardoor deze sa-
men effectiever en efficiënter 
kunnen innoveren.

DREMPELVERLAGEND
Innovat.ION wil de impact van inno-
vaties vergroten en toegankelijker 
maken voor een brede laag binnen 
de oppervlakte behandelende bran-
che. De kunst daarbij is om ervoor te 
zorgen dat er daadwerkelijk succes-
volle nieuwe producten en diensten 
op de markt komen. Een van de voor-
waarden daarvoor is dat voldoende 
geld beschikbaar is voor onderzoek 
en ontwikkeling. De door stichting 
Innovat.ION geïnitieerde projecten 
zijn gericht op het behalen van resul-
taten op basis van beschikbare mid-
delen. Een gestructureerd project- 
en/of businessplan dat door Innovat.
ION in nauw overleg met de partners 
wordt opgesteld, legt de basis voor 
een effectieve communicatie en sa-

menwerking tussen deelnemende 
technologische partners en aanver-
wante marktpartijen.

MARKTRIJP MAKEN
Echte innovatie drijft op het genere-
ren van uiteenlopende (outside the 
box) ideeën om uiteindelijk tot een 
goed en effectief resultaat te komen. 
Met de theoretische en praktische 
inbreng van deskundige partners in 
combinatie met een veelomvattend 
netwerk, is stichting Innovat.ION in 
staan om ideeën uit te laten groei-
en tot nieuwe marktrijpe producten 
en diensten. Maar natuurlijk kunnen 
ook bestaande producten worden 
verbeterd. In beide gevallen leggen 



de deelnemende partners hiermee 
een innovatieve basis voor verdere 
omzetgroei.

PROJECTFINANCIERING
Een brede financiële ondersteuning 
in de vorm van participaties en subsi-
dies kan net dat extra zetje geven om 
innovaties haalbaar en kansrijk te ma-
ken en/of de marktpotentie te verbre-
den. Stichting Innovat.ION houdt zich 
primair bezig met nieuwe technologie 
en de ontwikkeling van projectgerich-

te business- en organisatiemodellen. 
Belangrijk daarbij is ook dat stichting 
Innovat.ION bekend is met regionale, 
Nederlandse en Europese subsidie- 
en financieringsmogelijkheden. Deze 
combinatie legt de belangrijke basis 
voor een kansrijke financiering en uit-
voering van innovatieprojecten. Voor 
haar pragmatische, resultaatgerichte 
aanpak wordt stichting Innovat.ION 
breed in de markt gewaardeerd door 
opdrachtgevers, samenwerkingspart-
ners, investeerders en subsidieverle-
ners.

PROFESSIONEEL 
PROJECTMANAGEMENT
Om innovatieprojecten resultaatge-

richt en volgens planning te laten 
verlopen, levert Innovat.ION 

deskundige projectleiders die 
hun sporen hebben verdiend 
in de maakindustrie en thuis 
zijn in oppervlakte behande-
lingstechnieken. Zij kunnen 
deelnemende partijen pro-
fessioneel ondersteunen bij 

de projectdefiniëring en -uitvoering, 
waarbij een netwerk van experts de 
projectvoortgang en het kostentra-
ject bewaakt. Ook verzorgen de pro-
jectleiders de communicatie tussen 
partners en andere participanten. 
De uitvoerende technische experts 
kunnen zich zo volledig focussen op 
de inhoud waardoor het innovatie-
traject sneller en doelgerichter ver-
loopt. Een van de specialismen van 
stichting Innovat.ION is het opzetten 
en managen van Public Private Part-
nership (PPP) projecten in Nederland 
en daarbuiten. Op basis van een stra-
tegische business case hebben deze 
projecten impact op technisch-, soci-
aal-maatschappelijk en commercieel 
niveau.

KENNISUITWISSELING
Teneinde als onderneming succesvol 
te zijn en te blijven, is het verbre-
den en delen van kennis met zowel 
partijen binnen de branche als daar-
buiten crucialer dan ooit. Stichting 
Innovat.ION richt zich primair op de 
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belangen van bedrijven, waarnaast 
gericht wordt samengewerkt met 
opleidingsinstituten in het beroeps-
onderwijs. Door te participeren in 
technologische ontwikkeling wor-
den vernieuwingen ook in het aan-
bod van opleidingen en cursussen 
doorgevoerd. Dit is belangrijk, want 
de beschikbaarheid van voldoende 
competente medewerkers is essenti-
eel voor het goed kunnen presteren 
en toekomstbestendiger maken van 
bedrijven binnen de oppervlakte be-
handelende sector. Innovat.ION le-
vert het gereedschap om medewer-
kers op een effectieve en adequate 
manier te leiden, te ondersteunen en 
te managen.

BREDE PROMOTIE
Gericht op thema’s binnen de opper-
vlakte behandelende branche stimu-

leert stichting Innovat.ION kennisuit-
wisseling met andere marktpartijen. 
Dit onder meer via gerichte bijeen-
komsten en publicaties en door sa-
menwerking met organisaties en 
kennis- en onderwijsinstellingen in 
andere branches. Om afnemers goed 
te kunnen adviseren over innovaties 
op het gebied van duurzaamheid, 
leefbaarheid en productiviteit wordt 
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld 
en worden mediacampagnes opge-
zet. Een andere belangrijke missie 
van stichting Innovat.ION is het pro-
moten van oppervlaktetechnologie 
binnen de maakindustrie. Dit vanuit 
de visie dat het belangrijk is dat deze 
een gedegen beeld krijgt van de 
huidige mogelijkheden en het hoge 
kwaliteits- en serviceniveau van de 
Nederlandse oppervlakte behande-
lende industrie.


