Beste Stakeholders,
Tijdens het vorige stakeholdersoverleg is het innovatiecafé i.o. aan de orde geweest. Het
innovatiecafé, een belangrijke verbinder binnen het innovatie ecosysteem op Wageningen Campus,
brengt ondernemende professionals van de campus bij elkaar. Het gaat daarbij expliciet over
‘kennisintensieve interactie’ en is complementair aan het maandelijkse businesscafé dat
georganiseerd wordt door het WOC. Innovatie is het hoofdthema, iedereen die met collega’s,
ondernemers en deskundigen wil praten over innovaties én kennis wil delen is welkom. Aan het
eind van ieder café moet het gevoel leven de juiste mensen gesproken te hebben en op de hoogte
te zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends.
Opzet
Ieder café krijgt een inhoudelijk thema, met een wetenschappelijke bijdrage én een bijdrage van
ondernemers, startups etc. De thema keuze is mede afhankelijk van de behoefte van de
Wageningen Campus bewoners dus om het café tot een gezamenlijk succes te maken hebben we
uw input nodig!
Daarom horen we graag:
•

•
•
•

aan welke innovatie(s) uw bedrijf op dit moment werkt, in welke ontwikkelingsfase uw product
zit, zijn er vragen die u (nog) niet kunt beantwoorden? Wat is de ‘stip op de horizon’ voor uw
innovatie en kunt u aangeven waar de markt naartoe beweegt over 5 /10 jaar?
welke wetenschappelijke en/of maatschappelijke uitdagingen u verwacht voor uw bedrijf in de
komende jaren
of er onderwerpen zijn waaraan uw bedrijf een bijdrage zou willen leveren
als u suggesties heeft voor externe sprekers op het gebied van innovatie

Mogelijke thema’s zijn bijv. tracking & tracing, voedselverwerking, blockchain, smart farming,
Internet of Food, Brain & Food, (consumenten)gedrag, programma HT2FtW (hightech to feed the
world), biobased verpakkingen, teelt/ecosystemen etc.
Organisatie
We organiseren 7 a 8 cafés per jaar, zowel de inhoudelijke als administratieve organisatie wordt
uitgevoerd door StartLife en Impulse, in samenwerking met vakschool RijnIJssel. We kiezen in
principe ook voor een vaste locatie, Impulse. Het café kan gesponsord worden door alle gebruikers
en bewoners van de campus. In dat geval wordt samen met de sponsor inhoud, opzet en locatie
afgestemd. Sponsorbedrag per café: € 2.500,- ( ex BTW)
Inloop: 17.00 uur
Presentatie inhoudelijke thema: 17.30 -18.00 uur
Netwerkborrel: 18-19 uur
Wanneer
Het eerste café zal plaatsvinden op donderdag 22 juni, daarna in principe op de 3e donderdag van
de maand (21 September, 19 Oktober en 16 November).
Heeft u interesse?
Dan ontvangen wij de NAW gegevens en mailadressen van uw bedrijf én uw genodigden graag
uiterlijk 12 mei.
Uiteraard zijn we ook heel benieuwd naar uw kennisvragen en/of interesse in sponsoring. Laat het
ons weten! Contactgegevens: Nicolien.Pieterse@wur.nl of 0317-484479

