INNOVATIE-MAAT
Innovatiecentrum Limburg en Sirris gaan
de vele (kleine) maakbedrijven in Limburg
helpen versterken door innovatie concreter
en toegankelijker te maken. Ook wordt
ingezet op een betere kruisbestuiving
met andere sectoren om nieuwe markten
te helpen ontdekken. Andere belangrijke
partners in dit project zijn Flanders’ Make
en Agoria.
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Project
Innovatie-Maat is een nieuw project dat van start zal gaan op 1 september 2016. Het wil de brede
Limburgse maakindustrie versterken d.m.v. Innovatie. Voor veel maakbedrijven is de drempel naar
innovatie nog te hoog, met dit project wil Innovatie-Maat innovatie concreter en toegankelijker maken
voor deze bedrijven. Er wordt ook sterk ingezet op kruisbestuiving met andere sectoren en actoren om
tot nieuwe valorisaties te komen.
Limburgse maakbedrijven zullen via 13 Innovatie-Maat trajecten (verspreid over 3 jaren), telkens in kleine
groepjes, intensief begeleid worden bij hun innovatieprojecten. De trajecten werken rond een aantal
innovatiethema’s (industrie 4.0, autonome robotica, diensteninnovatie, …) die verder bepaald worden in
het project. De deelnemers doorlopen gedurende 6 maanden een traject bestaande uit 5 workshops,
toepassingsmomenten en ervaringsuitwisselingen om te komen tot nieuwe product/marktcombinaties
en een plan van aanpak voor hun innovaties. Deze trajecten worden opgezet en gefaciliteerd door
het Innovatiecentrum Limburg en intens begeleid door externe procesbegeleiders met expertise de
respectievelijke, gekozen innovatiethema’s. Sirris zal daarbij minstens 3 trajecten rond technische thema’s
op zich nemen.
De deelnemers bouwen een vertrouwensband op met elkaar en worden zo Innovatie-Maten van elkaar.
Dit zou kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen.
Ten slotte zullen tijdens de Innovatie-Maat trajecten ook experts worden ingezet tijdens specifieke
workshops. Deze experts op het vlak van business development, technologie, design, creativiteit, …
worden ingezet volgens de nood van de deelnemende bedrijven.
Er wordt sterk ingezet op sensibilisering en kennis-disseminatie. In dat kader organiseert het
Ondernemersplatform 2 grote conventies in Limburg rond Innovatie in de Maakindustrie, waarbij ook de
cross-sectorale samenwerkingen een belangrijke rol zullen spelen.

Doelgroep
Innovatie-Maat richt zicht op maakbedrijven in Limburg en relevante bedrijven uit sectoren die diensten/
producten beleveren aan de maakindustrie of belangrijk vernieuwende technologieën aanbrengen.
Specifiek zetten we in op maakbedrijven die momenteel een lage innovatiematuriteit hebben, maar
wel potentieel hebben om te stijgen op de innovatieladder en daardoor een hogere toegevoegde
waarde kunnen tewerkstelligen. Daarnaast willen we ook cross-sectoraal inzetten om bedrijven te laten
samenwerken naar innovatie.
We willen de brede Limburgse maakindustrie sensibiliseren door communicatie en de organisatie van 2
conventions waarbij me mikken op 300 bezoekers. Een 55-tal bedrijven zullen kunnen deelnemen aan
de Innovatie-Maat trajecten. Hieruit willen we 15 sterke KMO Innovatie-ambassadeurs in de maakindustrie
verkrijgen.
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Over de organisatoren van dit project
Innovatiecentrum Limburg vzw sensibiliseert, stimuleert en begeleidt bedrijven die nieuwe producten,
processen en diensten ontwikkelen en/of daarrond willen samenwerken. Het Innovatiecentrum kan
op eenvoudige wijze hulp bieden aan alle bedrijven die op een structurele manier kunnen en willen
innoveren.
Ondernemersplatform Limburg vzw is een samenwerkingsverband van de belangrijkste
werkgeversorganisaties in Limburg. Het Ondernemersplatform zet zich in voor de transformatie van de
Limburgse economie, o.a. via de coördinatie van meerdere SALK-projecten en de organisatie van grotere
evenementen.
Sirris is het het collectief centrum van de technologische industrie, actief in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië. Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen
en effectief door te voeren. Via eigen experten en met behulp van hightech infrastructuur kan een
bedrijf alle mogelijkheden van nieuwe technologieën uitgebreid verkennen. Zo maakt men de juiste
technologische keuzes en vertaalt deze in vermarktbare producten en diensten.
Agoria verenigt de bedrijven uit de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst
van die bedrijven en de 275.000 mensen die er werken. Agoria trekt samen met Sirris ook het
programma “Made Different”, gericht op de Fabrieken van de Toekomst.
Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Hierin bundelen experten
hun krachten om onderzoek op topniveau te realiseren in Vlaanderen. Via pre-concurrentieel onderzoek
worden bedrijven ondersteund om te innoveren en hun internationale concurrentiepositie te verstevigen.
Het onderzoekscentrum heeft de grootste toegevoegde waarde voor bedrijven die al een gedegen
ervaring met innovatie en onderzoek hebben.
Alle stakeholders zullen verenigd worden in een stuurgroep om het project Innovatie-Maat te sturen.
Daarnaast zal de stuurgroep aangevuld worden met een aantal ondernemers.

Voorbeelden
Innovatie-Maat kan bv. inzetten op nieuwe producten met meerdere toepassingsdomeinen
(robottechnologie, drones, …); machinebouw-bedrijven die samenwerken om mee te kunnen dingen naar
grote projecten in Duitsland; het gebruik van ICT en engineering voor de medische en zorgsector; ... In al
deze voorbeelden gaat het over technologie, toepassingen, nieuwe businessmodellen en nieuwe markten.
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Meer info
http://www.oplim.be/
http://www.innovatiecentrum.be/
http://www.sirris.be/nl
http://flandersmake.be
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