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ben de Reu
Lid van gedeputeerde staten van zeeland

2 Seas Magazine Page 3

Het Biz4age-cluster heeft gewerkt aan een van de belangrijkste onderzoeks- en

innovatievraagstukken van onze generatie: hoe kunnen we de economische

ontwikkeling bevorderen en tegelijkertijd de levenskwaliteit van ouderen

verbeteren? De cluster concentreert zich op de 2 zeeën-regio en maakt

belanghebbenden bewust van de zakelijke kansen die ontstaan uit de behoeften

rond gezond ouder worden. Ook wijst de cluster op de voordelen die de

samenwerking in dit triple of quadruple helix- model biedt. De cluster identificeert

nieuwe kansen voor handel en innovatie op het gebied van gezond ouder worden

in het 2 zeeën-gebied en onderzoekt hoe het mKB (in vlaanderen de KmO's)

beter ondersteund kan worden.

De cluster stelt dat grensoverschrijdende samenwerking tussen organisaties,

markten en regio's en netwerkvorming van cruciaal belang zijn voor de innovatie

van het mKB in het kader van gezond ouder worden. zoals in deze publicatie

wordt gesteld, staan netwerken centraal bij de overheden die innovatie willen

promoten. Om daadwerkelijk te kunnen innoveren op het gebied van gezond

ouder worden is het van essentieel belang manieren te vinden om bedrijven,

aanbieders uit de gezondheids- en sociale sector, lokale overheden, gebruikers

van de diensten en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen, nieuwe

kennis op te bouwen en te delen, en belemmeringen voor innovatie uit de weg

te ruimen. De cluster heeft eveneens een reeks activiteiten en platforms in kaart

gebracht die het mKB kunnen helpen grensoverschrijdende activiteiten te

ontwikkelen. Deze ondersteunende initiatieven lopen uiteen van het simpelweg

samenbrengen van gevestigde bedrijven tot complexere ondersteuning door

middel van incubators (bedrijven die startende ondernemingen helpen),

wedstrijden en innovatielaboratoria, waarmee bedrijven hun technologie en

bedrijfsmodellen kunnen richten op niet alleen de behoeften van aanbieders uit

de zorg- en sociale sector, maar ook van de eindgebruikers zelf, en in contact

kunnen komen met potentiële klanten en partners. Dit gemengde netwerk van

relaties en de bevordering van aansluitmogelijkheden staan centraal in onze eigen

denkwijze.

Wij zijn van mening dat succesvolle sectoren succesvol zijn omdat zij op regionaal

niveau onderlinge afhankelijkheid en kennisuitwisseling met betrekking tot

specifieke technologieën tot stand brengen, wat tegenwoordig 'slimme

specialisatie' wordt genoemd. succes creëert succes, doordat regio's bedrijven

en andere kennisinstellingen aantrekken. Kennisinstellingen en ondersteunende

organisaties spelen een cruciale rol bij het opbouwen van de kennis, expertise

en onderlinge verbondenheid die van essentieel belang zijn voor het ontwikkelen

van succesvolle slimme specialisatie. De cluster stelt dat dezelfde logica van

toepassing is op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor

maatschappelijke uitdagingen, zoals gezond ouder worden. De meest innovatieve

oplossingen zullen ontstaan in regio's die innovatie integreren in hun regionale

bevoegdheden. Dit vereist een vruchtbare en gevarieerde publieke en private

context, waarin innovatie wordt ondersteund, bevorderd en aangestuurd.

ben de Reu



gezond ouder worden is een van de

grootste uitdagingen van deze eeuw.

Om economisch te groeien moet

europa manieren vinden om ouderen

te helpen en te stimuleren om

gezonder te leven en om de

zorgkosten voor oudere

bevolkingsgroepen te verminderen.

eén antwoord is gelegen in de

technologie, maar als we lering

trekken uit het verleden, weten we dat

het belangrijk is dat deze antwoorden

'bottom-up' komen van ondernemers

die van nabij meemaken met welke

problemen ouderen te kampen hebben

(OeCD, 2014). Ook moeten we

gebruikmaken van best practices in

europa. Dit is wat wij verstaan onder

'grenzen overschrijden'. volgens ons is

het van essentieel belang dat

ondernemers met zorgaanbieders,

sociale diensten, beleidsmakers en

gebruikers uit het 2 zeeën- gebied in

gesprek gaan om ideeën uit te

wisselen en tot innovatieve

oplossingen te komen. Om dit te

bereiken moeten de belemmeringen

voor dialoog, innovatie en

ondernemerschap weggenomen

worden zodat er bruggen geslagen

kunnen worden, niet alleen om

verschillende activiteitengebieden en

verschillende gemeenschappen te

verbinden, maar ook om regionale en

nationale grenzen te overstijgen. in dit

rapport wordt getracht een antwoord

te vinden op deze vraagstukken door

gebruik te maken van de gezamenlijke

uitkomsten van twee grote projecten,

Cura-B en 2 seas trade, en door aan

te geven wat er nog meer gedaan

moet worden. Leidend hierbij zijn

ideeën over open innovatie in de

gezondheidszorg, regionale

innovatiesystemen en actuele thema's

in het kader van regionale slimme

specialisatie.
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euro Healthnet verstaat onder gezond

ouder worden: 'gezond ouder worden is

het optimaliseren van mogelijkheden met

betrekking tot de lichamelijke, sociale en

geestelijke gezondheid, zodat ouderen

zonder discriminatie een actieve rol in de

samenleving kunnen spelen en

zelfstandig een goede levenskwaliteit

kunnen hebben. Hiervoor is een

holistische benadering nodig, waarbij

rekening gehouden wordt met de vele

verschillende levensaspecten die hierbij

een rol spelen. (euro Healthnet, 2013).

euro Healthnet heeft 8 stappen

gedefinieerd om gezond ouder te

worden: dieet en voeding; sociale

integratie en participatie; lichamelijke

activiteiten; onderwijs en levenslang

leren; omgeving en toegankelijkheid;

toegang tot diensten; nieuwe

technologieen̈ en werkgelegenheid en

vrijwilligerswerk.

Ons eigen clusteronderzoek heeft in de 2

zeeen̈-regio enkele sectoren

geïdentificeerd waar technologie een

bijzonder sterke impact kan hebben,

namelijk de levensmiddelensector, de

bouw en het toerisme.

Het doel van europees

innovatiepartnerschap (eiP) voor actief

en gezond ouder worden (aHa, active

and healthy ageing) is om europa op drie

manieren te laten profiteren van de

samenwerking door:

1. Eu-burgers in staat te stellen een

gezondheid, actief en zelfstandig

leven te leiden als ze ouder worden;

2. De duurzaamheid en efficiëntie

van gezondheidssystemen en

sociale zekerheidsstelsels te

verbeteren;

3. Het concurrentievermogen op de

markten van innovatieve producten

en diensten te stimuleren en te

verbeteren, als antwoord op de

uitdagingen die de vergrijzing in de

Eu en wereldwijd met zich

meebrengt en zodoende nieuwe

kansen te creëren voor bedrijven.

Dit cluster wil deze uitdagingen

aanpakken door mechanismen te

onderzoeken waardoor de overheid, het

bedrijfsleven, kennisinstellingen en

burgers effectiever kunnen

samenwerken.
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HOOFDstuK 1:

achtergrond
van het 

probleem

De kosten van de gezondheidszorg in europa en daarbuiten lopen dermate op dat sommige
commentatoren suggereren dat het huidige 'top-down'-systeem van de gezondheidszorg
'financieel failliet' is.1 uit cijfers van de Wereldbank is af te leiden dat de europese uitgaven
voor gezondheidszorg van 8% van het BBP in 2000 naar 14% in 2030 zullen stijgen. De
medische vooruitgang, de hiermee gepaard gaande kosten en een steeds hogere
levensverwachting dragen allemaal bij aan de groei van deze kosten. Kostenvermindering
van de gezondheidszorg door middel van op kosten en levensstijl gerichte diensten- en
productinnovatie is een prioriteit voor overheden in heel europa. gezond ouder worden is
dus een noodzakelijke voorwaarde om de druk op het systeem te verminderen en vormt
tegelijkertijd een nieuwe bron van commerciële kansen.

1 the economist intelligence Limited. 2011. the future of healthcare in europe: a report from the economist intelligence unit sponsored by Janssen

Wat is gezond ouder worden?



een gezamenlijk onderzoeksthema in

beide projecten dat tijdens de

clusterproces naar voren kwam, was dat

zowel innovatie als internationale handel

als 'grensoverschrijdend' kan worden

gezien. innovatie, zowel op het gebied

van technologie als van diensten, is

belangrijk om te voorzien in de groeiende

vraag die gepaard gaat met gezond ouder

worden. van fundamenteel belang voor

verantwoorde en effectieve innovatie zijn

de motivatie, de mogelijkheden en de wil

van ondernemers om bij hun zoektocht

naar nieuwe kansen, naar een beter

inzicht in gebruikers en naar nieuwe

partnerschappen, over de grenzen heen

te kijken. innovatie kan in dit kader

betekenen dat op dementie afgestemde

producten uit een bepaalde regio op

soortgelijke markten in een andere regio

of bij een nieuwe groep klanten in

dezelfde regio geïntroduceerd worden,

bijvoorbeeld bij zorgcentra in plaats van

individuele consumenten.

Ook kan gedacht worden aan de

toepassing van technologie die wordt

gebruikt in een bepaalde context, in een

andere context. zo kan een gPs-systeem

voor recreatie in de openlucht gebruikt

worden door verzorgers van personen

met dementie. Daarnaast kiezen we

ervoor ondernemers niet als 'drijvende

kracht' achter innovatie te beschouwen,

maar innovatie te zien als iets dat gebeurt

wanneer iemand met 'ondernemingszin'

grenzen overschrijdt om van nieuwe

contexten te leren en er een bijdrage aan

te leveren. Dit kan door de introductie van

nieuwe producten op nieuwe markten of

door co-innovatie. vaak leidt het

overschrijden van grenzen tot nieuwe en

onverwachte inzichten. Het overschrijden

van grenzen is niet alleen goed voor de

ontwikkeling van producten en diensten,

maar ook voor de betrokken bedrijven,

personen en organisaties. Oog krijgen

voor groeikansen, leren en zelfs

organisatorische verjonging zijn slechts

enkele voordelen voor het bedrijfsleven.

Onze aanpak is om met behulp van de

gecombineerde inzichten uit onze

bestaande onderzoeken antwoorden

proberen te vinden op deze vraagstukken,

met een bijzondere aandacht voor gezond

ouder worden.

De centrale gedachte achter het

overschrijden van grenzen is het idee van

open innovatie. Het ontwikkelen van

oplossingen voor gezond ouder worden is

een uitdaging omdat er vaak bruggen

geslagen moeten worden tussen

verschillende en zelfs onverenigbare

systemen en gemeenschappen. Hoe we

het slaan van bruggen tussen zulke

gemeenschappen moeten bevorderen is

een belangrijk leerpunt voor ons. De

voorzichtige, aan regels gebonden cultuur

van medische bureaucratieen̈ is slecht

verenigbaar met de noodzaak voor

ondernemers en kleine bedrijven om te

verkopen om te kunnen overleven. in

Frankrijk kan het tot twee jaar duren

voordat een medisch hulpmiddel

goedgekeurd wordt. voor een klein bedrijf

is dit te lang om in een relatie te

investeren. een grondig inzicht in de rol

van de vier pijlers van de quadruple helix

- de overheid als facilitator, het

kenniscentrum als uitvoerder van

theoretisch en toegepast onderzoek en als

natuurlijke facilitator en ontmoetingsplek

voor andere partijen, het mKB, dat

profiteert van dit onderzoek, en

burgerbetrokkenheid bij het ontwerp - is

even belangrijk als het vinden van

manieren waarop ze in de praktijk kunnen

en zullen samenwerken.

uit gesprekken kwam naar voren dat de

tijdens het 2 seas trade-project vergaarde

kennis over de ondersteunende structuren

die nodig zijn om bedrijven te helpen

nieuwe regio's te betreden, even goed

toegepast kan worden in bedrijven die

organisatorische en marktgrenzen

proberen te overschrijden of dat deze

kennis tenminste als inspiratiebron zou

kunnen dienen voor innovatief denken op

het gebied van beleid. Het werk van dit

cluster had als doel de aandacht te

vestigen op deze beweging over grenzen

heen, ongeacht of het internationale,

organisatorische of marktgrenzen betrof.
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Overkoepelend thema:
nadenken over innovatie door de
grensoverschrijdende
samenwerking te bevorderen
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HOOFDstuK 2:

De 
cluster

De bijdrage van het Biz4age-
cluster was om de middelen te
identificeren waarmee
ondernemers aangemoedigd
kunnen worden om op zoek te
gaan naar kansen in nieuwe
contexten (op nationaal,
markt- en organisatorisch
niveau) en belemmeringen die
in de weg staan aan te
pakken, in het bijzonder de
belemmeringen die innovatie
tegenhouden. Dit hoofdstuk
beschrijft de achtergrond van
de projecten die deel uitmaken
van de cluster, Cura-B en 2
seas trade, en de thema's die
uit de clusteractiviteiten naar
voren kwamen.

(http://www.2seastrade.eu/events/event/innovation
-for-independent-living-and-the-ageing-population



Overzicht van projecten die in
de cluster verenigd zijn

Zoek advies en informatie

• Bezoek seminars en workshops

over onderwerpen als 'zakendoen

in...' 

• gebruik verschillende online

bronnen zoals het 'handelsevaluatie-

instrument' van 2 seas trade dat

bedrijven kan helpen een

exportstrategie uit te zetten 

• regel 1-op-1-adviesvergaderingen

met een internationale

handelsadviseur

Doe onderzoek en leg contact

• maak gebruik van landspecifieke

gidsen en informatie zoals de 'Doing

Business'-gidsen van 2 seas trade

• Bezoek bijeenkomsten over de

plaatselijke markt in het land van

bestemming 

• Bezoek beurzen om trends te

bespeuren, met de concurrentie

vertrouwd te raken en de eerste

contacten te leggen

introduceer producten en

diensten fysiek op de markt

• reserveer ruimte op een relevante

internationale vakbeurs in de regio

of het land van bestemming

2 seas trade heeft een groot aantal

bedrijven geholpen om hun export

te ontwikkelen en de partners ervan

overtuigd dat het op de juiste

manier en de juiste tijd bieden van

ondersteuning aan mKB- bedrijven

hen kan helpen om te

internationaliseren, te innoveren en

te groeien:

activiteiten van het 2 Seas Trade-

project waren onder meer: 39

zakelijke workshops, waar meer dan

500 bedrijven aan deelnamen;

organiseren van gezamenlijke

standruimte voor het mKB op 5

internationale beurzen, waarop 44

bedrijven producten presenteerden;

15 sectorgerichte marktbezoeken,

waarbij meer dan 300 bedrijven

betrokken waren; 199 een-op-

eenvergaderingen om mKB-bedrijven

te ondersteunen en te adviseren, en 4

'Doing Business'-gidsen in 3 talen. 2

seas trade stelde ook een online gids

samen over internationaal zakendoen

en ontwikkelde een handelsevaluatie-

instrument

(http://www.2seastrade.eu/

images/uploads/Kent_Export_

Guide.pdf).
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2 Seas Trade 

2 seas trade was een drieënhalf jaar

durend project, deels gefinancierd

door het interreg iv a 2 mers seas

zeeën-programma, dat als doel had

het mKB te stimuleren om zaken te

doen in een andere partnerregio door

het bieden van praktische

ondersteuning aan bedrijven in

engeland, Frankrijk, België en

nederland. veel kleine en middelgrote

bedrijven zien ertegen op in het

buitenland zaken te doen. er zijn

verschillende barrier̀es (zowel echte als

waargenomen) en een aantal

bijkomende vereisten bij het drijven

van internationale handel vergeleken

met vertrouwde markten en

contexten. De negen betrokken

partnerorganisaties van het 2 seas

trade-project hebben gezamenlijk

gewerkt aan een aantal

ondersteunende diensten om bedrijven

te helpen zaken te doen in Kent, Oost-

en West- vlaanderen, het zuidwesten

van nederland en nord - Pas de Calais

in Frankrijk. Het project kwam

tegemoet aan de behoeften aan

ondersteuning die mKB-bedrijven in

een vroeg stadium op het gebied van

export nodig hebben.

2 seas trade organiseerde in oktober

2013 een evenement in Kent om

engelse en nederlandse bedrijven in

de toeleveringssector van de

gezondheids- en sociale zorg bijeen te

brengen en uitdagingen te bespreken

op het gebied van demografie, sociale

zorg en gezondheidszorg in de

partnerregio's. Doel hiervan was om

gezamenlijk nieuwe zakelijke

activiteiten te ontwikkelen. een van de

conclusies van het project was dat het

mKB baat kon hebben bij de volgende

stappen: proactief zoeken naar advies

en informatie, onderzoek uitvoeren,

zoeken naar contacten en fysiek

introduceren van producten en

diensten op de beoogde markten.

Stappenplan voor succesvol zakendoen 
over de grens
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Cura-B ('acCurate-Business') was een

driejarig, door het eFrO

medegefinancierd project van het

interreg iva 2 zeeen̈-programma om

ondernemerschap, innovatie en

ontwikkeling van nieuwe

grensoverschrijdende initiatieven voor

de ontwikkeling en toepassing van

innovatieve at-geleide ('assistive

technology') dienstenoplossingen voor

de zorgmarkten te promoten. Het

project bracht organisaties uit zeeland in

nederland, West-vlaanderen (Belgie)̈,

nord - Pas de Calais (Frankrijk) en east

of england (suffolk en Cambridgeshire,

engeland) samen. Het doel voor alle

deelnemende regio's was om de

effectiviteit van hun zorgsectoren te

vergroten door de toegang te verbeteren

voor mKB- bedrijven die zich richten op

at-producten en -diensten, en om beter

te voorzien in de behoeften van

patien̈ten/gebruikers en de kosten te

verlagen.

Cura-B leidde tot een goed inzicht in de

perspectieven en de behoeften van de

aanbieders in de publieke sector en de

belemmeringen waarmee mKB-bedrijven

bij het betreden van de markt voor

gezond ouder worden te maken krijgen.

Het ontwikkelde ideeen̈ voor mogelijke

actiepunten en verenigde in negen

proefprojecten de publieke sector,

kennisinstellingen en mKB-bedrijven

voor het opzetten van regionale

netwerken en het uittesten van nieuwe

technologieen̈ en diensten, en het

introduceerde praktische 'open

innovatie'-modellen. Historisch gezien

hebben slechts weinig van de in de

regio's ontwikkelde innovatieve

producten en diensten de zorgmarkten

bereikt. een nieuwe aanpak was

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat

alle betrokkenen in de zakelijke

waardeketen ervan zouden profiteren,

van de mKB-innoveerder tot de

eindgebruiker. Deze nieuwe manieren

van aanpak werden ontwikkeld om de

kloof tussen producerende mKB-

bedrijven en de eindgebruikers te

overbruggen en het mKB te helpen

toegang tot de markt te verkrijgen met

behulp van nieuwe bedrijfsmodellen,

betere interactie en win-win-

implementatiestrategieen̈. De

eindconclusies wezen op de noodzaak

om robuuste geïntegreerde

ecosystemen bestaande uit openbare en

particuliere organisaties op te bouwen.

CuRa-b 
Secuur zakendoen 
op de zorgmarkt

CuRa-b leverde: empirische gegevens over de belangrijkste

uitdagingen voor het mKB met betrekking tot markttoegang voor at-

producten in het 2 zeeën-gebied; een online enquête ingevuld door

177 mKB-bedrijven; 48 interviews met mKB-bedrijven en 54

interviews met zorgaanbieders; 17 workshops met belanghebbenden

uit de 4 regio's met 141 deelnemers. Het project voerde ook 9

activiteiten en pilotprojecten uit, waaronder: 'network Creation’ (east

of england en zeeland); 'new Business models' (West-vlaanderen en

nord - Pas de Calais); 'triple Helix Co-Creation’ (West-vlaanderen,

zeeland en east of england). Het project stelde eveneens een

'Handleiding voor bedrijven' samen met best practices van Cura-B

voor het mKB in 3 talen.



als onderdeel van de clusterproces

hebben de Biz4age-partners de

uitdagingen en mogelijkheden in hun

regio's met betrekking tot gezond ouder

worden, geev̈alueerd en besproken. De

belangrijkste vraag voor de cluster was

hoe het mKB het best zou kunnen

profiteren van deze mogelijkheden en

hoe het werk in de clusters dit zou

kunnen ondersteunen. een andere

belangrijke kwestie, die al vroeg bij de

cluster opkwam, betrof de slimme

specialisatie-strategie (sss): een

technologisch en innovatief kader voor

regionale economieen̈ dat zich baseert

op overheidsbeleid, randvoorwaarden,

r&D en innovatief beleggingsbeleid.

Cruciaal is de vraag of het mogelijk is om

de economische, wetenschappelijke en

technologische specialisatie van een

regio te verbeteren en vorm te geven en

daarmee ook de productiviteit, het

concurrentievermogen en het

economische succes van de regio te

vergroten.

voor West-vlaanderen is een kritische

pijler van de slimme specialisatie-

strategie de 'zorgeconomie' zelf. Hierbij

zijn er twee aandachtsgebieden:

herziening en vernieuwing van de

infrastructuur en de diensten die de

zorgeconomie ondersteunen. voor Kent

liggen de sterke punten in de

opkomende sectoren van hernieuwbare

energie en koolstofarme technologie,

biowetenschappen, de voedselproductie

en de creatieve sector. zeeland is een

gewilde plek voor hightech, chemie, agro

& food, logistiek, biowetenschappen en

gezondheidszorg.

in de regio's bestaan er overeenkomsten

tussen regionale voordelen en sterke

punten (geografisch, bedrijfssectoraal en

kenniscentrum gebaseerd) en de

demografische en sociale uitdagingen

waarmee men wordt geconfronteerd als

gevolg van de vergrijzing, met name in

de kustgebieden. De partners hebben

drie gemeenschappelijke sectoren

geïdentificeerd waar sprake is van een

combinatie van lokale/regionale sterke

punten met potentiel̈e impact op gezond

ouder worden: de bouwsector, de

voedingssector en het toerisme. Om het

accent te leggen op de mogelijkheden

voor innovatie en het

grensoverschrijdend ontwikkelen van

inzichten op het gebied van gezond

ouder worden, heeft de cluster deze

sectoren een andere naam gegeven:

'Build and Care', 'Food and Care' en

'tourism and Care'. in een vroeg stadium

werd in de cluster al beslist dat dit

aandachtsgebieden zouden worden voor

de clusterconferentie, een uitgangspunt

voor een verdere verkenning van kansen,

uitdagingen en belemmeringen voor

innovatie in deze sectoren met

betrekking tot gezond ouder worden.

De clustersamenwerking voor 'Build and

Care' verkende de verschillende modellen

die nodig zijn voor

huisvestingsoplossingen. verder werd

onderzocht hoe de levensstijl en

verwachtingen van ouderen veranderen

en hoe hierdoor andere soorten

behoeften ontstaan. de cluster

identificeerde kansen met betrekking tot

de verschillende soorten huisvesting die

nodig zijn en zullen zijn, op diensten

gebaseerde bedrijfsmodellen en de

noodzaak van innovatie met betrekking

tot persoonlijke financiering van

huisvestingsbehoeften.

Food and Care' onderzocht het

opkomende probleem van ondervoeding

bij ouderen die in een ziekenhuis zijn

opgenomen of thuiszorg nodig hebben.

er zijn mechanismen nodig om gezonde

voedingsmiddelen te promoten en

goedkoper te maken. Het mKB moet

inspelen op deze veranderende

behoeften: er is vraag naar meer keuze

en flexibiliteit in voeding en verzorging

dan momenteel beschikbaar is.

tourism and Care' constateerde dat er

voor het mKB kansen liggen in 'service

encounters', die kenmerkend zijn voor de

kustgebieden en relaties en contacten

opleveren die mensen helpen op een

gezondere manier oud te worden. in

nederland alleen al zijn er 4 miljoen

alleenstaande huishoudens, waarvan een

groot deel bestaat uit ouderen (op een

bevolkingsaantal van 17 miljoen).

gezond ouder worden heeft ook

gevolgen voor de inrichting van de

infrastructuur bij het ontwikkelen van

toerisme in het kader van gezond oud

worden.

een van de uitkomsten van de

clusterproces was dat het noodzakelijk is

om te experimenteren met manieren om

verschillende terreinen (organisatorisch,

geografisch, leeftijdsbepaald) en

verschillende partijen - ondernemers,

gebruikers, consumenten, beleidsmakers

en kenniscentra - beter met elkaar te

verbinden. er moet kennis worden

opgebouwd van wat nodig is, wat

beschikbaar is en welke

ontwikkelingstrajecten en innovaties

wenselijk zijn. er werd geconstateerd dat

er onder de oudere bevolking een grote

verscheidenheid aan behoeften is en dat

ouderen niet als een homogene groep

kunnen worden behandeld. De regio's en

de pijlers van de quadruple helix spelen

hierop in, maar er is behoefte aan een

verdere verduidelijking van hun rol en

aan best practices om de samenwerking

vorm te geven. enkele ideeen̈ hiervoor

worden gegeven in de

praktijkvoorbeelden in deze publicatie.
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Nieuwe inzichten
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Het aandeel van de ouderen in de

totale bevolking zal op zijn beurt

leiden tot een toenemende last op

schouders van de jongere

beroepsbevolking, die in de sociale

uitgaven voorziet van de

vergrijzende bevolking. Het relatieve

aandeel van de zeer ouderen groeit

sneller dan welk ander

leeftijdssegment van de eu-

bevolking dan ook. Het aandeel

80-plussers zal in de 28 lidstaten van

de eu naar verwachting meer dan

verdubbelen tussen 2013 en 2080.

(Bron: eurostat europop 2013)

HOOFDstuK 3:

zakelijke kansen en uitdagingen op
het gebied van gezond ouder worden

Kansen die maatschappelijke uitdagingen bieden

De traditionele zorgsector zal er niet op kunnen antwoorden, en dat is

ook niet nodig. We moeten maatschappelijke, welzijns- en eventueel

economische vragen afstemmen op de behoeften van ouderen. We

moeten over de behoeften van ouderen nadenken, maar niet alleen

over de problemen van de ouderen. Er liggen veel kansen, bijvoorbeeld

voor het bedrijfsleven.'

Mark Leys, 

Socioloog van de gezondheidszorg, 

coördinator onderzoeksgroep OPiH, Vrije universiteit brussel

Het europa van de eenentwintigste eeuw maakt ingrijpende demografische veranderingen
door. aanhoudend lage geboortecijfers en een hogere levensverwachting zullen de vorm van
de leeftijdspiramide van de 28 lidstaten van de eu transformeren. Waarschijnlijk is de
belangrijkste verandering de duidelijke overgang naar een veel ouder bevolkingsprofiel en
in verschillende eu- lidstaten is deze ontwikkeling al zichtbaar.



Nord - Pas de Calais

in de regio nord - Pas

de Calais was in 2010

19% van de bevolking 60 jaar of ouder.

in heel Frankrijk wordt verwacht dat

29% van de bevolking in 2030 60 jaar

of ouder zal zijn en in 2050 31%. Het

voldoen aan de verwachte behoeften

van de vergrijzende babyboomers

zonder capaciteitsversterking en

waarborging van eerlijke toegang vormt

een steeds grotere uitdaging. De

levensverwachting bij geboorte in

Frankrijk neemt gestaag toe, met drie

maanden per jaar voor mannen en met

twee maanden per jaar voor vrouwen.

er is een groei in langdurige

aandoeningen. De belangrijkste

doodsoorzaken in Frankrijk zijn kanker

(29% van de sterfgevallen), hart- en

vaatziekten (28,8%), ongevallen (7,4%)

en aandoeningen van de luchtwegen

(6,4%). Demografische prognoses

tonen een groei van 1% per jaar tot

2040 in het aantal broze mensen met

neurodegeneratieve ziekten (zoals de

ziekte van alzheimer en de ziekte van

Parkinson) of dat hun zelfstandigheid

verliest. (Bron: Cura-B Final report en

Cura-B Business manual)

Vlaanderen

in heel Belgie ̈ wordt

verwacht dat in 2030

30% van de bevolking 60 jaar of ouder

zal zijn en in 2050 bijna 32%. in vlaan-

deren zal het percentage 65-plussers

tussen 2010 en 2060 toenemen met

26%. uit prognoses blijkt dat het aantal

personen dat zorg nodig heeft eveneens

zal toenemen in de komende jaren. in

2008 had 23% van de vrouwelijke en

13% van de mannelijke 65-plussers die

thuis wonen moeilijkheden bij uitvoering

van dagelijkse activiteiten. Dit aantal zal

in 2020 toegenomen zijn tot 265.000

personen. in de komende jaren zal de

groep 80-plussers een grote groei door-

maken. van de 85-plussers lijdt meer dan

eéń op de drie aan dementie en het aan-

tal mensen met dementie zal in 2020

met bijna een derde stijgen. (Bron:

Cura-B Final report en Cura-B Business

manual)

Verenigd Koninkrijk

in het verenigd

Koninkrijk zal meer dan

28% van de bevolking in 2030 ouder dan

60 zijn en dit cijfer stijgt in 2050 tot bijna

31%. in engeland is de verwachting dat

22,2% van de bevolking in 2031 ouder

dan 65 zal zijn en dat meer mensen

langer zullen leven met chronische aan-

doeningen zoals diabetes en dementie.

De financiel̈e druk leidt ertoe dat de lokale

overheden en commissarissen voor

gezondheid op zoek zullen gaan naar vo-

ordeligere manieren om diensten te ver-

lenen en om de huidige voorzieningen en

een groter aantal aanbieders te integr-

eren, teneinde de efficien̈tie te verbeteren

tegen een lagere prijs. (Bron: Cura-B

Final report en Cura-B Business manual)

Nederland

in nederland zal bijna

32% van de bevolking

in 2030 ouder zijn dan 60 en in 2050

bijna 33%. De stijging van de

levensverwachting in nederland heeft

niet alleen geleid tot een toenemend

aantal mensen van 60 jaar of ouder,

maar ook tot een groeiend aantal

mensen met eéń of meer chronische

ziekten zoals diabetes, COPD, depressie

en dementie. (Bron: Cura-B Final

report en Cura-B Business manual)

De bijzondere uitdaging van

vergrijzing in de kustgebieden

statistieken die POm West-vlaanderen

voor de Biz4age-conferentie opstelde,

tonen dat terwijl de totale bevolking in

de 2 zeeen̈-regio in de komende 15 jaar

met 3,4% groeit, de bevolking van 65

jaar of ouder waarschijnlijk met 34,4%

zal toenemen. in 2030 zal in de 2

zeeen̈-regio's het percentage 65-

plussers 23% bedragen, terwijl dit

percentage 17,7% bedroeg in 2014. Dit

betekent dat in 2030 eéń op de vier

inwoners van de 2 zeeen̈-regio 65 jaar

of ouder zal zijn terwijl dit momenteel

slechts eéń op de zes inwoners is. in

2030 zullen 80-plussers zo'n 7,2% van

de totale bevolking in de 2 zeeen̈-regio

vertegenwoordigen (vandaag de dag

zijn 5 op de 100 inwoners 80-

plusser).

Percentage van de bevolking ouder dan 60

Land

belgië 

Nederland

VK 

Frankrijk

2014

24.3

23.8

23.3

24.5

2030

30.0

31.7

28.2

29.2

2050

31.8

32.9

30.7

31.0

(Bron: report on global ageing and life expectancy, 2014)
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Kansen op het vlak van producten
en diensten in het 2 Zeeën-gebied

nieuwe technologieën spelen een

belangrijke rol bij gezond ouder

worden. er is een groeiende markt

voor at-producten en diensten op het

gebied van zorg (zowel voor ouderen

als mensen met chronische ziekten).

tevens bestaan er kansen om nieuwe

diensten en producten te

implementeren die de zorg

persoonlijker en efficiënter maken. in

de 2 zeeën-regio is er een behoefte

aan aanbieders van sociale en

gezondheidszorg en bedrijven die

productoplossingen leveren aan

zorgaanbieders die de

zelfstandigheid, levensstijl en de

zorgverlening voor zowel patiënten

als zorgverleners kunnen verbeteren.

Ons onderzoek wijst er ook op dat er

een algemene verschuiving naar

thuiszorg plaatsvindt, naar een meer

vraaggestuurd aanbod van

zorgdiensten. Hierdoor zullen de

diensten zoals zij nu zijn ingericht

onder druk komen te staan. De

meeste aanbieders zijn zich bewust

van de noodzaak van verandering en

de implementatie van een

servicegericht aanbod. Online

planning, online afspraken en

behandelingen, domotica en screen-

to-screen-diensten zijn bijvoorbeeld

al mogelijk dankzij sociale media en

e-health. er liggen verdere kansen in

niet-medische diensten voor kleinere

aanbieders die innovatie proberen te

bewerkstelligen door de

gezondheidszorg wat persoonlijker te

maken (waarbij de zorg een minder

prominente rol speelt). in de

behoeften van ouderen kan niet

alleen voorzien worden door zich te

concentreren op de verwachte

algemene effecten van het ouder

worden (evenwichtsverlies,

spierzwakte, vergeetachtigheid).

John niland, algemeen directeur van

Provide uK, heeft er op de Biz4age-

conferentie op gewezen dat de

gezondheidszorg en andere

behoeften van deze groep enorm

variëren: ze kunnen niet allemaal op

dezelfde manier behandeld worden.

De uniforme 'one size fits all'-aanpak

staat ook innovatie in de weg. Het zal

enige tijd duren voordat de

aanbieders de uiteenlopende en

rijkgeschakeerde behoeften van de

'grijze markt' volledig begrijpen.
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HOOFDstuK 4:

volgens een in 2010 in Kent uitgevoerd

onderzoek worden kleinere bedrijven

met de volgende uitdagingen

geconfronteerd als ze voor het eerst

nadenken over internationale handel of

beslissen zich op de exportmarkten te

richten: een gebrek aan bestuurlijke

tijd, kennis en vaardigheden met

betrekking tot de exportmarkten

• Een gebrek aan financiële

middelen om te investeren in

aanpassingen in het bedrijf 

• Een gebrek aan kennis van

buitenlandse markten 

• Een onvermogen om contact

met potentiële buitenlandse

klanten te leggen

Belemmeringen die mKB-bedrijven in

de weg staan om contracten op

zorgmarkten af te sluiten:

1. Schaal: aanbestedingen die door

de gezondheidszorg of sociale diensten

worden uitgeschreven zijn vaak groot

in omvang. mKB-bedrijven kunnen niet

over de middelen beschikken om op

een dergelijk grote schaal te werken en

te voldoen aan de aanbestedingseisen.

een vergroting van middelen op korte

termijn, voor een aanbesteding zonder

contractgaranties, kan grote risico's

met zich meebrengen voor leningen op

korte termijn.

2. Financiële middelen: net als bij

de schaal kan het een aanbieder uit de

mKB-sector aan een financiële basis

ontbreken om te kunnen voldoen aan

de eisen van op de markt aangeboden

contracten. grote klanten kunnen ook

weigeren om tijdig aan hun

betalingsverplichtingen te voldoen en

aanbieders in feite behandelen als

kredietverstrekkers op korte termijn.

Het risico op faillissement kan hoog zijn

als het grote en machtige inkopers

betreft.

3. infrastructuur: de grootte van het

bedrijf en de middelen waarover het

beschikt om te voldoen aan de

specificaties kunnen een potentiële

belemmering vormen voor het bieden

op contracten. samenwerking tussen

mKB-bedrijven kan effectief zijn als de

middelen gebundeld worden en er een

gezamenlijke offerte wordt opgesteld

voor de geadverteerde contracten.

belemmeringen voor 
grensoverschrijdende handel

uitdagingen en
vragen voor

kleine en
middelgrote
bedrijven die

grensoverschrij
dend willen
innoveren

Het bedrijf moet een enorme inzet tonen en heel geduldig te zijn. Er

is veel werk te verzetten, maar er is veel hulp beschikbaar om

bedrijven te ondersteunen. Een van de cruciale punten is het vinden

van de juiste partner.'

Valerie Pondaven, 

internationaal adviseur voor Enterprise Europe Network

mKB-bedrijven die grensoverschrijdend willen innoveren worden geconfronteerd met veel
kwesties: de per definitie beperkte schaal, beperkte financiën, beperkte tijd en knowhow. in
de gezondheidszorg zijn er extra belemmeringen voor het betreden van conservatieve en
aanbodgedreven markten.
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tijdens het Cura-B-project uitgevoerd

onderzoek wees er eveneens op dat de

inkopers van diensten en technologie

voor de gezondheidszorg en sociale

sector zeer conservatief waren. er was

heel wat overtuigingskracht voor nodig

om klanten zover te krijgen om nieuwe

producten uit te proberen. aanbested-

ers zaten ook vaak vast aan lan-

glopende contracten met grotere

traditionele leveranciers die garanties

konden bieden voor de aangeboden di-

ensten. in samenhang hiermee

beschikten mKB- bedrijven niet over de

middelen die nodig waren om gede-

tailleerde en onderbouwde positieve

kosten- batenanalyses op te stellen

voor hun nieuwe producten en dien-

sten.

specificaties worden vaak zeer precies

gedefinieerd, terwijl aanbestedings-

beslissingen doorgaans zijn gebaseerd

op de laagste prijs, en niet op de beste

of meest innovatieve oplossing. Het

aanbestedingssysteem zelf is gefrag-

menteerd. voor mKB-bedrijven is het

lastig om te weten wie de aanbested-

ers, de verantwoordelijken, de gebruik-

ers en de uiteindelijke 'klanten' zijn. ze

vinden het moeilijk om toegang te kri-

jgen tot beleidsmakers en eindgebruik-

ers; er is een algemeen gebrek aan

inspraak van en overleg met mKB-

bedrijven. relaties lijken te worden

bepaald door contracten in plaats van

partnerschappen.

De inkoop van zorg- en sociale diensten

kan per landsdeel (verenigd Koninkrijk)

of van land tot land verschillen. Het uit-

gangspunt is dat een opdrachtgevende

organisatie producten en diensten

moet kunnen inkopen die voorzien in

de behoeften, conform de wettelijke

richtlijnen. De goederen en diensten

moeten voldoen aan de servicespecifi-

caties die door de opdrachtgevende or-

ganisatie opgesteld zijn en de beste

prijs-kwaliteitsverhouding bieden. in de

publieke sector zijn opdrachtgevende

organisaties gebonden aan

voorschriften voor overheidsaanbeste-

dingen en ook aan de gedragscode van

de organisatie. Het effect hiervan is dat

overheidsinstanties gedwongen zijn te

kiezen voor de laagste prijs die voor de

betreffende oplossing wordt gevraagd.

De eigen ervaring van het Cura-B-pro-

ject is dat publieke organisaties zich

laten voorstaan op lange en gede-

tailleerde specificaties die leveranciers

geen innovatieruimte bieden. Door de

focus op prijs en strak gedefinieerde

eisen is er in het inkoopproces geen

plaats voor dialoog en risico, en dus

ook niet voor innovatie.

in de zorgsector bestaan ook verschil-

lende goedkeuringsprocedures die

nieuwe technologieën moeten door-

lopen voordat ze geaccepteerd worden,

zoals laboratoriumtests. in Frankrijk

kan het wel tot twee jaar duren voordat

een medisch-technologisch product is

goedgekeurd. Het is duidelijk dat er

een enorm verschil bestaat tussen de

omgang met consumentenmarkten en

met ziekenhuisinkoop en dat onderne-

mers door de vele belemmeringen ont-

moedigd raken om deze stap te zetten.

aan de andere kant kunnen belangrijke

overheidscontracten financiële sta-

biliteit en zelfs ruimte bieden om te in-

noveren. Het kan de extra inspanning

dus waard zijn. zorgdiensten gaven

ook de feedback dat mKB- bedrijven

meer moeten doen om hun bedrijfs-

modellen aan de zorgomgeving aan te

passen en bereidwilliger moeten zijn

om de kosteneffectiviteit en praktische

voordelen van hun producten te

demonstreren. Cura-B constateerde

dat aanbieders/aanbesteders niet altijd

tevreden waren met de informatie en

adviezen over de toepassing en inge-

bruikname van de producten en de

service na de verkoop. misschien is de

les die we hieruit kunnen trekken dat

bedrijven ook proactief moeten zijn bij

het ontwikkelen van de capaciteiten die

ze nodig hebben om de stap te kunnen

zetten naar sectoren die hen inter-

esseren. (Bron: Cura-B Final report en

Cura-B Business manual)

� Klanten moeten worden overtuigd

worden van nieuwe

producten/diensten

� grote concurrentie van huidige

leveranciers

� Probleem om langlopende

contracten te beëindigen en

over te stappen naar nieuwe

producten

� versnippering van de markt, in

klantorganisaties op klantniveau

� moeilijkheden met betrekking tot distributiekanalen

� gesubsidieerde markt die zijn eigen specifieke procedures kent

� Onzekerheid/twijfels over marktpotentieel

Bron: Cura-B manual en Cura-B report

12.0
18.0

14.0

13.0

17.0

12.0

14.0

barrières voor het betreden van de zorgmarkt
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via de samenwerking van de partners en gebruikmakend van het werk dat Biz4age heeft gedaan, zijn er een aantal praktijkvoor-

beelden gevonden van manieren om grenzen te overschrijden: sectorale grenzen en landsgrenzen. De volgende voorbeelden be-

lichten enkele processen die mKB-bedrijven helpen om grenzen te overschrijden en bijdragen aan gezond ouder worden.

Praktijkgevallen 
Praktijkvoorbeelden

uit de cluster:
grensoverschrijden

de strategieën

De zorgsector is vaak nogal

nationalistisch; hij is gebon-

den aan overheidsfinancier-

ing, aan een bepaalde cultuur

en geschiedenis en dus in elk

land anders ingericht. als er

dus een lokale partner wordt

gevonden, bijvoorbeeld een

vertegenwoordiger of distrib-

uteur, is dat iemand die de

lokale cultuur begrijpt en dat

is van groot belang in de

zorgsector.'

Valerie Pondaven, 

internationaal adviseur voor

Enterprise Europe Network

Praktijkvoorbeelden van grensoverschrijding
in de cluster

HOOFDstuK 5:

Naam van
voorbeeld

Health Vault/
E day book

Online platform
voor medische
diensten

Mindings

MapMyHealth

Sint
Vincenius/Tronixx

Green Consulting
inc/ iluminas

Graffiti Magic 

blends for Friends

Fudge Kitchen

Gebruikte
strategie

Publiek-privaat
partnerschap

aangestuurd door
kenniscentrum

Gebruikergestuurd

Trojaans paard

Triple Helix-
samenwerking

Joint Ventures

aansturing lokale
overheid

aansturing lokale
overheid

aansturing lokale
overheid

betrokken
sectoren

iT naar zorg

iT naar zorg

iT naar zorg

iT naar zorg

bouw naar zorg

bouw 

bouw

Voeding

Voeding 

Regio en partners

KCC England

POM, ViVES,
RESOC
Vlaanderen

aRu England

KCC England

POM, ViVES,
RESOC Flanders

KCC England

KCC England

KCC England

KCC England

Sector- of
grensoverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Overzicht praktijkvoorbeelden
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een goed voorbeeld van grensoverschrij-

dende organisaties in dit project is een

samenwerkingsverband tussen het County

Council van Kent en microsoft, die geza-

menlijk werken aan innovatieve en nieuwe

diensten op het cloud-gebaseerde Health-

vault-platform van microsoft. sommige or-

ganisaties en diensten zijn multidisciplinair

opgezet en werken dus per definitie sec-

toroverschrijdend. Bepaalde bedrijven wor-

den zelfs opgezet vanuit het idee om het

gebrek aan kennis, dat het overschrijden

van grenzen belemmert, op te lossen. De

eDayBook-applicatie werd ontwikkeld door

een mKB-bedrijf in de zorgsector, Digital

Life sciences, en de eerste gebruiker van

deze dienst, meritum independent Living,

is eveneens een mKB-bedrijf. KCC is een

businesscase aan het ontwikkelen om de

dienst op te schalen zodat deze onderste-

uning kan bieden aan thuiszorgaanbieders

in Kent. Door het uitrollen van de dienst op

grotere schaal verwacht Kent een aanzien-

lijke vermindering van het beroep op so-

ciale diensten met mogelijk een

vergelijkbare daling in de vraag naar zorg

in de regio.

De dienst is ontworpen om thuis-

zorgmedewerkers te ondersteunen bij het

verlenen van dagelijkse zorg. De verzorgers

vullen in het eDayBook in welke ge-

neesmiddelen hun klanten hebben gekre-

gen, eventueel aangevuld met

opmerkingen. Deze informatie vormt een

onderdeel van het digitale Personal Health

record (gebaseerd op het Healthvault-plat-

form van microsoft). Hierdoor raken

klanten en hun familie/verzorgers meer be-

trokken bij hun zorg en algemeen welzijn

en krijgen hun artsen ook toegang tot deze

informatie.

Het is vermeldenswaardig dat ook eDay-

Book het resultaat is van een partnerschap

dat werd opgezet als antwoord op een ges-

ignaleerde behoefte. als zodanig geeft de

kennis van de productie- en gebruikscon-

text vorm aan de dienst. eDayBook is een

projectgebaseerd, sectoroverschrijdend

partnerschap dat bruggen slaat tussen de

productie- en gebruikscontext door letterlijk

op het grensvlak tussen beide te opereren.

Door op deze manier grensoverschrijdend

bezig te zijn, kan microsoft waardevolle in-

formatie vergaren, het lokale mKB bedrijf-

sactiviteiten ontwikkelen op het gebied van

de gezondheidszorg en het County Council

van Kent gebruikmaken van een systeem

dat direct voorziet in de behoefte aan so-

ciale zorg.

een ander grensoverschrijdend concept was

een portaal ontworpen om ouderen in West-

vlaanderen toegang tot niet-medische dien-

sten te geven. Dit pilotproject werd gestart

naar aanleiding van een idee dat ontstond

tijdens informele gesprekken tussen be-

langhebbenden en vanuit de kennis van de

onderzoeksgroep aan de vives Hogeschool

van Kortrijk. in dit geval werd onderzocht

hoe een bedrijfsmodel eruit zou zien voor

een online platform voor niet-medische di-

ensten vergelijkbaar met 'Checkatrade'. Dit

is een adressenbestand voor midden-

standers en dienstverleners. voordat mid-

denstanders als lid worden toegelaten,

worden er strenge achtergrondcontroles uit-

gevoerd. als ze lid worden, gaan de leden

akkoord met online plaatsing van feedback

van hun klanten zodat iedereen deze kan

zien. De achtergrondcontroles en de open-

bare feedback garanderen dat alleen be-

trouwbare en vertrouwde middenstanders

via dit portaal werk ontvangen. Door vives

in Kortrijk werd met ondersteuning van

resOC in Brugge een onderzoek opgezet

om lokale belanghebbenden en andere

bedrijven te benaderen met het idee om een

soortgelijke dienst voor 60-plussers in de

vlaamse regio te ontwikkelen.

nieuwe serviceconcepten, zoals het online

platform voor niet-medische diensten, zijn

een voorbeeld van bedrijfsideeen̈ die op

zichzelf al grensoverschrijdend zijn. Dit sug-

gereert dat we organisaties niet langer als

afzonderlijke entiteiten met het etiket 'mKB'

of 'universiteit' moeten zien. netwerken,

samenwerkingsverbanden en toeleverings-

ketens zijn de meest succesvolle vormen van

een 'organisatie' in moderne economieen̈. in

dit geval is de organisatie een dienst die ge-

bruikers en aanbieders via een online door

de universiteit gecreeërde ruimte bij elkaar

brengt. Het systeem vereist geen gede-

tailleerde kennis van de gebruikscontext en

is in plaats daarvan gebaseerd op de erken-

ning van een behoefte, in dit geval aan be-

trouwbare aanbieders van diensten voor

ouderen. Het online platform is zelf de spil in

een netwerk dat is ontworpen om organ-

isaties en particulieren te helpen bij het over-

steken van grenzen die normaal door

wantrouwen en gebrek aan kennis worden

gekenmerkt. (Bron: Cura-B Final report)

Publiek-private partnerschappen

Partnerschappen aangestuurd door een kenniscentrum

Online platform voor niet-medische diensten

Het online platform voor niet-medische diensten zal zich voornamelijk richten op de

levensomstandigheden van ouderen thuis. Het platform vergemakkelijkt het zoeken

naar betrouwbare aanbieders van diensten. Dit gemak en deze betrouwbaarheid

hebben beide een positieve en directe impact op het welzijn van de gebruiker en/of

verzorgers. Het platform bespaart ook tijd (omdat tussenpersonen gemakkelijker kun-

nen zoeken en efficien̈ter kunnen werken). voor de dienstverlener ontstaan nieuwe

marktsegmenten die meer gericht zijn op het verlenen van niet-medische diensten aan

ouderen. indirect helpt het platform ervoor te zorgen dat ouderen thuis kunnen blijven.

Ook versterkt het platform het concept van gemeenschap, wat een positieve invloed

heeft op het sociale welzijn van zowel de individuele persoon als de gemeenschap.

HealthVault / eDaybook - www.healthvault.com 
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een andere manier waarop bedrijven

gemakkelijker grenzen kunnen overschri-

jden, is zich te richten op behoeften in

plaats van op technologie. Hoewel alle

bedrijven een bepaald idee van de ge-

bruiker hebben, moet je weten hoe een

product of dienst gebruikt kan worden

om technologie te ontwikkelen. Bedrijven

met een grondige kennis van de ge-

bruikscontext hebben altijd een concur-

rentievoordeel ten opzichte van bedrijven

die die kennis niet hebben. mindings was

zo'n bedrijf. mindings ontstond vanuit de

individuele behoefte van een gebruiker

die geconfronteerd werd met de isolatie

van een ouder wordende ouder. mindings

was in staat om deze behoefte te com-

bineren met technische kennis en kon zo

een oplossing voor de isolatie van die

ouder ontwikkelen. Het probleem voor

dit bedrijf is echter

een gebrek aan relaties met grotere

zorgverleners. Hoewel de eigenaar be-

hoorlijk zijn best deed om bruggen te

slaan, bijvoorbeeld door de technologie

bij langdurig opgenomen patien̈ten in

een plaatselijk ziekenhuis uit te proberen,

had het bedrijf, zo bleek uit ons gesprek,

moeite om het hoofd boven water te

houden met de inkomsten uit de verkoop

aan consumenten. alleen door con-

tracten met zorgorganisaties te sluiten

kon het bedrijf volgens de eigenaar op

lange termijn overleven. De problemen

om een dergelijk contract te krijgen laten

echter zien dat er in sommige contexten

veel grotere uitdagingen bestaan bij het

overschrijden van grenzen dan in andere

contexten. Omdat de dienst was

gebaseerd op een bestaand en goed ge-

bruikt apparaat voor consumenten en op

online diensten, konden de con-

sumentenmarkten zonder grote proble-

men worden betreden. Organisaties in de

gezondheidszorg zijn echter voorzichtig,

aan regels gebonden en noodzakelijker-

wijs bureaucratisch, en daardoor kunnen

ondernemers niet zo gemakkelijk met

hen in gesprek komen.

Dit onderstreept de constatering dat alle

bedrijven deel uitmaken van over-

bruggende netwerken, dat zij niet zonder

kunnen en dat sommige contexten

gemakkelijker betreden kunnen worden

dan andere. Het is volgens ons onder-

zoek bijzonder moeilijk om door te drin-

gen tot zorgaanbieders. (Bron: Cura- B).

Gebruikergestuurde innovatie

Mindings – www.mindings.com

Het ontwikkelen van een bedrijf vanuit een origineel idee met behulp van bestaande technologie om

te voorzien in een waargenomen behoefte

mindings is een particulier sociaal netwerk waarmee familieleden, vrienden en verzorgers foto's, berichten en nog

veel meer met hun dierbaren kunnen delen door middel van een digitaal scherm thuis. Ouderen met koudwatervrees

voor technologie voelen zich vaak buitengesloten omdat

ze niet om kunnen gaan met moderne

communicatiemiddelen. ze missen bijvoorbeeld via sms,

e-mail en sociale media gedeelde spontane en leuke

momenten uit het leven van hun familieleden. mindings

verrijkt relaties door gesprekken te stimuleren en ouderen

weer in een positie te brengen waarin ze een stem hebben

in het leven van hun vrienden en familie.

mindings stuurt met behulp van een eenvoudige one-

touch-interface, meldingen aan de afzenders van de

content. zo weten vrienden en familie dat hun geliefde

leeft, het goed maakt en met de wereld communiceert.

in feite is het een lichte versie van telezorg, die in plaats

van waarschuwingen te versturen, meldt dat het goed

gaat met de gebruikers en dat deze zich bezig houden

met de content.
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mapmyhealth® worstelt niet met de

problemen waarmee mindings

worstelt, omdat het bedrijf dankzij

de organisatiestructuur over

grenzen heen werkt.

mapmyhealth®, dat al veel langer

bestaat, had al een positie in de

gezondheidszorg als

gespecialiseerde aanbieder. als

zodanig beschikte het bedrijf reeds

over contacten in en kennis van de

context. Het kon

gebruiksvriendelijke producten

ontwikkelen en promoten door

rechtstreeks met klanten en

gebruikers samen te werken. in veel

opzichten is het

concurrentievoordeel van de

organisatie te danken aan het feit

dat zij deel uitmaakt van stabiele

netwerken die grenzen

overbruggen, zodat het bedrijf en de

producten vrij tussen de productie-

en gebruikscontext kunnen

bewegen. (Bron: 2 seas trade)

Netwerkorganisaties

Het opzetten van netwerkorganisaties die meerdere grenzen

overbruggen

Mapmyhealth®- www.mapmyhealth.co.uk

mapmyhealth® is een Brits bedrijf in de gezondheidszorg, opgericht als

reactie op de immense wereldwijde dreiging van chronische ziekten.

mapmyhealth® biedt op technologie gebaseerd zelfmanagement door

patiënten en gemeenschappelijke zorgdiensten die volledig geïntegreerd zijn

in de huidige zorgtrajecten. Het klinische portfolio omvat op technologie

gebaseerde zorgdiensten (teC's; technology-enabled care) voor diabetes

mellitus type 2 (mapmydiabetes®), obesitas bij patiënten die intensieve zorg

nodig hebben (asiOtm) en kankerpatien̈ten (survivormaptm). Op onderzoek

gebaseerde ziektespecifieke teC's voor andere langetermijnaandoeningen zijn

in ontwikkeling, vanaf concept tot klinische testen. Het belangrijkste product,

mapmydiabetes®, is een medische dienst voor professionals werkzaam in de

eerstelijnszorg en patiënten, gecoördineerd door een aantrekkelijk en

gebruiksvriendelijk zelfmanagementsoftwaresysteem. mapmydiabetes® werd

ontworpen en getest in samenwerking met patiënten, huisartsen,

verpleegkundigen, vooraanstaande academische en klinische experts en de

nHs. mapmydiabetes® leidt inmiddels al tot betere gezondheidsresultaten

en minder kosten voor de nHs. Doorlopende klinische studies onderzoeken

het gebruik van mapmydiabetes® in verschillende geografische en culturele

settings, evenals de rol van het product bij het verminderen van het

medicatiegebruik door diabetespatiënten om de kosten verder te verlagen.
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uitstapjes naar nieuwe contexten zijn riskant en mogelijk duur voor

kleine bedrijven. niet alle mKB- bedrijven werken echter alleen en som-

mige maken in feite al deel uit van gevestigde eigendomsstructuren,

waarbinnen ze eerder als bedrijfsafdelingen dan als onafhankelijke

bedrijven functioneren. grote multinationale organisaties bieden grote

stabiliteit, reeds bestaande netwerken en financiel̈e steun, waarvan

kleine bedrijven enorm kunnen profiteren. tegelijkertijd kunnen kleine

bedrijven voor hun moederbedrijven in nieuwe contexten die van

strategisch belang zijn de weg banen - zoals op het gebied van gezond

ouder worden. Bedrijven als tronixx kunnen zo de stap wagen zonder

bang te zijn voor eventuele financiel̈e verliezen. in het geval van dit

onderzoek was het belangrijk om het gebruik van hun technologie in

een nieuwe context te legitimeren, namelijk die van verzorgingste-

huizen. Dit deden ze door een verzorgingstehuis bij dit technologische

pilotproject te betrekken en een hogeschool de resultaten onafhankelijk

te laten beoordelen. Dit is een andere vorm van grensoverschrijding in

nieuwe contexten, hoewel deze voor kleinere zelfstandige ondernemers

minder vaak beschikbaar is. (Bron: Cura-B Final report)

Triple helix-partnerschappen - 
samenwerking over grenzen heen

Fig. 1: Lichtsituatie in de gang

voor de interventie

Fig. 2: Lichtsituatie in de gang

na de interventie

Fig. 3: Het dynamische

lichtsysteem in de

privékamer van een bewoner

in maart 2013 werd met een pilotproject gestart bij het West-vlaamse verzorgingstehuis
sint- vincentius in meulebeke om te kijken naar de voordelen van speciale verlichting voor
mensen met dementie. Op initiatief van de resOC mWv en POm werden drie verschillende
partijen bijeengebracht voor een gezamenlijk project: het verzorgingstehuis (sint-vincentius,
meulebeke), een West-vlaams verlichtingsbedrijf (tronixx België) en de studierichting
gezondheidszorg van de vives Hogeschool van Brugge. zij ontwikkelden op basis van
onderzoek een lichtplan om het welzijn van de bewoners, bezoekers en het personeel te
bevorderen.

in de centrale gang, de woonkamer en de

privékamers van bewoners werd een centraal

verlichtingssysteem geïnstalleerd, dat de

verlichting overdag regelt. een belangrijke

overweging in dit geval was dat tronixx, met de

ondersteuning van de plaatselijke hogeschool,

de kans aangreep om verlichting in een nieuwe

omgeving te installeren en daarmee over

grenzen heen ging, en tegelijk een nieuw

bedrijfsmodel gebruikte, waarin binnen de triple

helix werd samengewerkt met het

verzorgingshuis en de plaatselijke hogeschool.

Dat maakte het mogelijk voor hen om een

zelfstandig onderzocht verkoopargument en een

businesscase te ontwikkelen om een nieuwe

nichemarkt te betreden.
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Het geval van environord laat nog

andere vorm van grensoverschrijding

zien, die tot stand komt door deel uit

te maken van een netwerk van

bedrijven die elkaar aanbevelen.

regionale ondersteunende

organisaties zoals het County Council

van Kent kunnen een belangrijke rol

vervullen in het creëren van dit soort

grensoverschrijdende relaties door

bedrijven aan elkaar voor te stellen.

(Bron: 2 seas trade- project)

Joint Ventures

green Consultancy incorporated (gCi)

is een in Kent gebaseerde aanbieder

van energie-oplossingen en iluminas

is een innovatief lichtbedrijf uit Belgie.̈

Beide waren aanwezig op environord

2013, waar zij in de 2 seas trade-

stand de nieuwste technologische en

innovatieve oplossingen demonstreer-

den voor afval en recycling, terugwin-

ning van energie, water, bouw en

duurzame stedelijke ontwikkeling. Het

2 seas trade-project had beide bedri-

jven de mogelijkheid geboden om

gratis te exposeren binnen een grotere

projectstand. Deze 2 bedrijven, die

elkaar ontmoetten op environord, zijn

nu een samenwerkingsverband

aangegaan waarbij ze elkaar helpen

bij de distributie van hun producten in

het verenigd Koninkrijk, het vasteland

van europa en de rest van de wereld.

gCi had contacten met een bedrijf dat

de verlichting aan een staalfabriek in

het verenigd Koninkrijk leverde en

raadde de led- verlichting van iluminas

aan als alternatieve en efficien̈tere

lichtoplossing. momenteel wordt de

led- verlichting getest in de staalfab-

riek. een ander testproject met de ver-

lichting van iluminas is onderweg: een

gemeente in het verenigd Koninkrijk

wil deze wellicht gebruiken om het en-

ergieverbruik van straatverlichting te

verminderen. Deze samenwerking

heeft geresulteerd in verschillende po-

tentiel̈e gezamenlijke installaties bij

een groot sportcomplex en een

hotelketen in het verenigd Koninkrijk.

illuminas heeft gCi bijgestaan bij het

opstellen van een offerte om een serie

openbare installaties op de aziatische

markt te leveren en deze samenwerk-

ing kan ook leiden tot maar liefst

35.000 installaties van producten van

beide bedrijven in afrika. De bijdrage

van het 2 seas trade-project heeft

geleid tot samenwerking tussen deze

innovatieve bedrijven in een reeks

joint ventures tot ver buiten de eu-

ropese markt.
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Het County Council van Kent is de dri-

jvende kracht en facilitator geweest

achter veel succesvolle pogingen om

grenzen te overschrijden. uit Kents

aanpak van steun aan bedrijven blijkt

dat gevestigde, stabiele bedrijven ver-

rassend weinig steun nodig hebben om

de landsgrenzen over te steken: een

kleine introductie bij de juiste partner

of klant en de kans om het product te

presenteren kunnen al voldoende zijn.

een duidelijk verschil tussen het Cura-

B en 2 seas trade-project was de

bestaansduur van de betreffende

bedrijven. De start-ups en jonge on-

dernemingen waarmee Cura-B te

maken had, vereisten een complexere

ondersteuning en kregen meer ver-

schillende interventiemogelijkheden

aangeboden. De les is dat voor een

succesvolle grensoverschrijdende on-

dersteuning voor start-ups introducties

niet volstaan en dat de ondersteuning

zich moet richten op netwerkvorming,

continue quadruple helix-activiteiten

en relaties die de internationale gren-

zen overschrijden. zoals het voorbeeld

van tronnix aantoont, is het, om re-

gionaal succesvol te zijn, wellicht nodig

om niet alleen met het mKB te werken,

maar ook met partners die de

financiel̈e armslag hebben om steun te

geven aan internationale activiteiten

met lokale overheden, lokaal hoger on-

derwijs en lokale burgers. misschien

moeten succescriteria zich meer gaan

richten op internationale samenwerk-

ingsverbanden in plaats van op indi-

viduele bedrijven.

Graffiti Magic, is een in Kent

gevestigde fabrikant van perma-

nente, met water afwasbare anti-

graffiti- coatings, die op zoek was

naar distributeurs in europa. graf-

fiti magic exposeerde als onderdeel

van het 2 seas trade-project op de

beurs ecobuild 2012. ecobuild is

het grootste evenement ter wereld

op het gebied van duurzaam on-

twerpen, bouwen en de bebouwde

omgeving en wordt jaarlijks in Lon-

den gehouden. na zijn deelname

aan ecobuild ontmoette eigenaar

John townsend een aantal eu-

ropese distributeurs die zijn pro-

ducten mogelijk konden gaan

leveren.

blends for Friends is gespe-

cialiseerd in op maat gemaakte

theemelanges voor particulieren,

zakelijke klanten en horeca. Het

wilde gaan uitbreiden via de export

van producten naar winkelketens,

theewinkels, hotels en theesalon in

europa. met de hulp van het 2

seas trade-project, besloot het

bedrijf om te exposeren op de gas-

tronomische beurs tavOLa 2012 in

Kortrijk, België. als direct gevolg

van de contacten die op die beurs

werden gelegd, doet Blends for

Friends nu succesvol zaken met

een hoogwaardig Belgisch horeca-

en evenementenbedrijf.

Fudge Kitchen is gespecialiseerd

in een breed scala van hoog-

waardige handgemaakte fudgepro-

ducten, waaronder originele fudge,

fudgesauzen en drinkbare fudge.

Het bedrijf produceert fudge sinds

1983 en maakt daarbij gebruik van

traditionele methoden. in 2012

was het bedrijf, als onderdeel van

het 2 seas trade-project, ook aan-

wezig op de gastronomische beurs

tavOLa, die in Kortrijk (België)

plaatsvond. Fudge Kitchen deed

daar een aantal belangrijke nieuwe

contacten op. een ervan leidde tot

de aanstelling van een grote ned-

erlandse distributeur. Deze distrib-

uteur treedt nu op als pleitbezorger

van gastronomische fudge in Bel-

gië en nederland. een ander con-

tact leidde tot een contract met

een grote Franse keten van deli-

catessen, dat de Britse en ierse

producten in voorraad heeft.

(source : 2 seas trade project)

Samenwerking tussen

professionele teams leidt tot

kruisbestuiving en tot ideeën en

oplossingen die breder worden

geaccepteerd. Dit stelt ons in

staat om de waarde van onze

kennis voor morgen vast te

stellen en bovendien is het

mogelijk om de resultaten te

integreren in onze colleges.'

Joris Hindrycky, 

Directeur Hogeschool ViVES
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HOOFDstuK 6:

Praktijkvoorbeelden uit de
cluster: implementeren van

slimme specialisatie

Het 'slimme' beleid van nu steunt op regionale beleidskaders voor innovatiegedreven groei
en is gericht op 'ontdekking door ondernemingen': een interactief en innovatief proces
waarbij marktkennis en ondernemerschap, samen met kenniscentra, leiden tot de ontdekking
en productie van informatie over nieuwe activiteiten. Het Comité van de regio's (Cvdr) stelt
in een krachtige boodschap dat er een enorme kloof is tussen de laatste wetenschappelijke
bevindingen en de dagelijkse praktijk. Oorspronkelijk was innovatie nauw verbonden met
productontwikkeling, waardoor innovatie vooral de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
was. in de kennismaatschappij van nu spelen kenniscentra een steeds prominentere rol bij
innovatie, met name bij het creëren van gunstige voorwaarden voor samenwerking op het
gebied van open innovatie en cocreatie onder de quadruple helix-partners.
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Dit geldt met name wanneer bedrijven

zich hoog op de innovatierisicoschaal

bevinden, nog jong zijn en moeite

hebben om financiering te vinden, zeer

kwetsbaar kunnen zijn en partners nodig

hebben. Het is juist in deze fase dat ze

goede ondersteuning nodig hebben (zie

diagram 1).

in Biz4age merkten we dat er behoefte

was aan de ontwikkeling van uitgebreide

heterogene regionale

ondersteuningsstructuren, waar partijen

uit de publieke sector, de particuliere

sector, kenniscentra en de derde sector

leren samenwerken in de zogenaamde

quadruple Helix. in Biz4age willen we

graag verslag uitbrengen van de

manieren waarop dit in de praktijk kan

worden gedaan, namelijk door middel

van intensieve samenwerking tussen het

mKB, kennisinstellingen en

zorginstellingen, gefaciliteerd door

verschillende organisaties (zoals onze

partnerorganisaties: POm, impuls en

BsK) en relevante lokale overheden

(zoals KCC).

twee voorbeelden uit Biz4age zijn de rol

van POm West-vlaanderen en impuls

zeeland. Beide organisaties hebben een

cluster van betrokken partijen

opgebouwd in hun provincies. Hun focus

ligt niet alleen op het bevorderen van

cocreatie, maar ook op de toepassing

van bestaande mogelijkheden om te

investeren in de organisatie van werk en

opleiding, onderzoek en innovatie,

infrastructuur en apparatuur. Beide

organisaties hebben een belangrijke rol

gespeeld bij het faciliteren en stimuleren

van cocreatie tussen bedrijven, de

gezondheidszorg en

onderzoeksinstellingen.

Biz4age heeft de werkzaamheden van

Cura-B en 2 seas trade uitgebreid door

prioriteiten te stellen in regionale

activiteiten en de basis voor gerichte

activiteiten te versterken door

strategische europese partnerschappen.

Dit is gedaan door zich meer op

maatschappelijke uitdagingen te

focussen. De beste laboratoria voor

baanbrekende innovaties zijn vandaag de

dag niet meer die van traditionele

universitaire onderzoeksinstellingen,

maar regionale innovatienetwerken die

als proeftuin dienen voor de prototyping

van gebruikergestuurde innovaties.

innovatiestrategieen̈ richten zich op het

katalyseren van open innovatie en

moedigen individuele personen en

gemeenschappen aan om met 'bottom-

up' innovatie-initiatieven te komen. De

nieuwe entiteiten binnen deze

gezamenlijke aanpak zijn: incubatoren,

versnellers en 'Living Labs'.

ze combineren nieuwe open

werkmethodes, het gebruik van sociale

media, flexibele intellectuele

eigendomsrechten en

financieringspraktijken, een breed

netwerk van belanghebbenden en

ondernemerschap. We kunnen deze

'Living Labs' zien als middel om meerdere

bruggen te slaan tussen verschillende

contexten die leren en innovatie mogelijk

maken. voorbeelden van clusterpartners

zijn de zeeuwse huiskamer, de smart

Living accelerator in essex, het Kent

innovation Hub en de Pioneer- projecten

en de belangrijke netwerken die in

zeeland door impuls, in West-vlaanderen

door POm, en in het oosten of england

door at network zijn opgebouwd.

via de samenwerking van de partners en

het samenwerkingsproces in Biz4age zijn

er een aantal voorbeelden geïdentificeerd

van de wijze waarop slimme specialisatie

wordt geïmplementeerd. De volgende

praktijkvoorbeelden belichten een aantal

van de modellen waarbij dit gebeurt.
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investeringsrisico

introducties op beurzen, 

niet-ondersteunde testprojecten

integreren van het bedrijf in tijdelijke

ondersteunende netwerken die de

technologie in de markten h

elpen evalueren

Steun om handelsbeurzen bij te wonen,

meer gerichte steun om contracten binnen

te halen, het promoten van de apparatuur

incubator-ondersteuning, aanboren van

financieringsbronnen voor R&D (bijv. Eu-

financiering)

Regionaal succes vereist gerichte tussenkomst van
ondersteunende instanties.
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West-vlaanderen heeft een sterke

concentratie van technische en

onderzoeksdiensten gericht op de

ontwikkeling van een

toekomstbestendige infrastructuur van

de gezondheidszorg. een voorbeeld

van een succesvolle samenwerking is

het ProF Consortium, waarin leden die

elkaar aanvullen en constant bezig zijn

met innovatie bijeen worden gebracht,

zoals de 'Personalized residence of the

Future', 'Patient room of the Future'

en de 'Private Care room of the

Future'. (Bron: www.prof-

projects.com)

Overzicht van praktijkvoorbeelden

Naam
praktijkvoorbeeld

PRoF Consortium

de Zeeuwse
Huiskamer

Smart Living
accelerator

Kent integrated
Care-Pioneer

Kent integrated
Hub

CaSa

ENGaGED

East of England
aT Network

Santé Zeeland

Strategie
praktijkvoorbeeld

bedrijfsaangestuu
rde innovatie

Gebruikergestuur
de innovatie

Kenniscentrumaa
ngestuurde
innovatie

Lokale
overheidaangestu
urde innovatie

Lokale
overheidaangestu
urde innovatie

aansturing
Europees netwerk

aansturing
Europees netwerk

aansturing
faciliterende
organisatie

Facilitator
Organisation
driven

betrokken
sectoren

Techniek naar
zorg

bouw en aT naar
zorg

bouw en aT naar
zorg

iT naar zorg

iT naar zorg

iT naar zorg

iT naar zorg

aT naar zorg

aT to Health

Regio en partners

Voorbeeld West-
Vlaanderen

impuls Zeeland

aRu 
East of England

KCC England

KCC England

KCC England

KCC England

aRu England

impuls Zeeland

Sectoroverschrijdend
of grensoverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend
en grensoverschrijdend

Cross border and
Sector

Sectoroverschrijdend

Sectoroverschrijdend

PRoF Consortium
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De zeeuwse huiskamer is een project waarbij drie woonruimtes zijn onderzocht in zeeland.
in deze woonruimtes onderzoeken bewoners en deskundigen de toekomst van mensen die
behoefte hebben aan een bepaalde vorm van zorg. Het is een samenwerkingsproject dat
gebruikmaakt van gebruikergestuurde innovatie met de ondersteuning van lokale bedrijven,
overheden, zorgorganisaties en kenniscentra. Bron: www.dezeeuwsehuiskamer.nl

Zeeuwse huiskamer

De huiskamer in Goes

is ontworpen voor mensen die zorg

nodig hebben en die op dit moment

zelfstandig wonen, maar wellicht niet

in staat zijn dit in de nabije toekomst

te blijven doen, tenzij er enkele aan-

passingen in hun leefomstandighe-

den gemaakt worden. Het betreft

een appartement met twee slaap-

kamers en een grote woonkamer van

40 m2 en een open keuken. De won-

ing is rolstoeltoegankelijk gemaakt

en de zichtlijnen houden rekening

met rolstoelgebruikers. Het doel is te

experimenteren met de aanpassin-

gen die gemaakt moeten worden op

het gebied van zorg en het sociale

leven van de bewoners.

De huiskamer in Terneuzen is

ontworpen om 60-plussers die wel of geen

zorg nodig hebben en enkele jongere

bewoners met een zorgvraag te huisvesten.

Het appartement is gelegen op de begane

grond en kijkt uit op een grasveld en een

kleine tuin. De woning is volledig opnieuw

ingericht met moderne meubels die

voldoende ruimte bieden voor rollators en

rolstoelen. Het doel is om in de praktijk te

laten zien welke vormen van innovatie

mogelijk zijn voor mensen met een beperkt

budget en te bewijzen dat mensen met

enkele voordelige speciale voorzieningen

langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
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De smart Living accelerator van anglia ruskin combineert een

nieuwe manier van denken en handelen en brengt stakeholders

in de gezondheidszorg en sociale zorg, de industrie en de acad-

emische wereld samen om oplossingen te bedenken waarin de

gebruiker centraal staat. De medtech Campus werkt samen met

technologiebedrijven, hoge leidinggevenden in de gezondheid-

szorg en aanbieders van eerstelijnszorg om de obstakels uit de

weg te ruimen die in het verleden de implementatie van nieuwe

technologie in de Britse gezondheidszorg en sociale zorgsystemen

in de weg hebben gestaan. Het Postgraduate medical institute

van de aru gebruikt de smart Living accelerator voor het onder-

zoek naar de wijze waarop technologie mensen kan helpen om

hun gezondheid in de gaten te houden en zolang mogelijk zelfs-

tandig in hun eigen huis te blijven wonen. gebruikers en aan-

bieders kunnen deze initiatieven samen vormgeven en

ontwikkelen in evaluatielaboratoria, en dienstverleners werken in

een partnerschap om nieuwe criteria te testen. momenteel lopen

er drie pilotprojecten. Het eerste, 'the informed Patient', beoogt

een informatieportaal te ontwikkelen voor mensen bij wie is vast-

gesteld dat ze in een vroeg stadium van dementie verkeren, zodat

ze naar eéń plek kunnen gaan waar ze meer te weten kunnen

komen over hun aandoening, wat het vermoedelijke verloop van

hun ziekte is en welke ondersteuning er voor hen beschikbaar is.

een ander project, 'sensor to Decision', richt zich op mensen die

lijden aan langetermijnaandoeningen zoals hartaandoeningen en

diabetes mellitus type 2. Het derde project, 'Cost of Loneliness',

wil een face-to-facevideosysteem opzetten via een beveiligde in-

tranetverbinding voor mensen die zich eenzaam voelen. studies

hebben aangetoond dat eenzaamheid bestaande aandoeningen

verergert en tot hogere sterftecijfers leidt. (Bron: www.medtech-

campus.com)

Het integrated Care and support Pioneer-pro-

gramma is een initiatief dat geleid wordt door

het Britse ministerie van gezondheid en dat een

intensievere samenwerking tussen de gezond-

heidszorg en sociale diensten wil bewerkstelligen

om burgers thuis beter te ondersteunen en hen

vroegtijdig thuis te behandelen om te

voorkomen dat ze met spoed in een ziekenhuis

of een verzorgingstehuis moeten worden

opgenomen. van een aantal succesvolle initi-

atieven is al aangetoond dat ze leiden tot een

betere zorg voor de burgers van Kent, zoals

geïntegreerde teams om patiënten te ontslaan,

een geïntegreerde 'rapid response'-dienst en de

coördinatoren voor gezondheidszorg en sociale

zorg. (Bron: www.kent.gov.uk/social-care-and-

health/.../ kent-integration-pioneer)

Smart Living accelerator
Kent integrated Care
and Support Pioneer

The huiskamer in Zonnemaire richt

zich op toerisme en tijdelijk wonen. Het

is een bestaand huis dat wordt

aangepast om het toegankelijk te maken

voor personen met een zorgvraag. Het

zal een pilothuis worden met ruimte voor

experimenten om te kijken welke

vormen van preventieve, preoperatieve

en postoperatieve zorg werken, als

mensen die deze zorg nodig hebben

dicht bij hun familie kunnen zijn.



2 Seas Magazine Page 28

Het Kent innovation Hub is een

netwerk van organisaties uit de

gezondheidszorg, de sociale zorg,

de vrijwilligerssector, de industrie

en de academische wereld. zij

delen op lokaal, nationaal en

internationaal niveau best

practices, werken aan belangrijke

uitdagingen en ondersteunen de

ontwikkeling en implementatie van

oplossingen voor veranderingen in

de dienstverlening. Het Hub is een

centraal communicatienetwerk,

waarvan de meeste activiteiten

virtueel gehost worden door

tweets en webinars met

bijbehorende workshops en

conferenties over thema's die het

integrated Care and support

Pioneer-programma ondersteunen.

Het Hub is een mechanisme om

het publiek en anderen te

betrekken bij het ontwikkelen van

geïntegreerde gezondheidszorg en

sociale zorgsystemen.

Het Kent integrated Care en

support Pioneer-programma toont

de cruciale rol van lokale

overheden als doorgang die

bedrijven kunnen gebruiken om

diensten te leveren aan de

markten van oudere burgers. niet

alleen is Kent rechtstreekse klant

van deze diensten, ook is het een

ingang en een instantie met een

standaardiserende rol, zodat er

bepaalde capaciteiten in de regio

kunnen worden ontwikkeld, die

vervolgens als basis kunnen

dienen voor slimme specialisatie.

als deze diensten eenmaal opgezet

zijn, kunnen ze, met de bedrijven

die ze leveren, ook worden

ontwikkeld in andere regio's. De

bedrijven kunnen met de ervaring

die ze hebben opgedaan ook zelf

weer soortgelijke diensten in

andere regio's en eventueel

internationaal verkopen, op

dezelfde wijze als dat een aantal

amerikaanse bedrijven dat nu in

het verenigd Koninkrijk doet. een

van de capaciteit-opbouwende

rollen die lokale overheden kunnen

vervullen is ervoor te zorgen dat

regionale bedrijven een sterke

positie hebben om op contracten

te bieden en dat ze beschikken

over internationale netwerken.

Bron: www.kent.gov.uk/socialcare-

and-health/...for.../kent-inn

ovation-hub

Casa was een interreg ivC-project

dat zich richtte op de ontwikkeling van

een nieuwe generatie innovatieve, tech-

nologische, gepersonaliseerde zorgo-

plossingen voor ouderen thuis en

buitenshuis. Onder leiding van het

vlaams ministerie van volksgezondheid

deelden 14 deelnemende organisaties

uit 13 europese regio's best practices

en ontwikkelden ze gezamenlijke

oplossingen en implementatiestrate-

gieen̈. Casa was gericht op de ontwik-

keling van regionaal beleid en de

uitwisseling van kennis met betrekking

tot de opschaling van innovatieve iCt-

oplossingen en diensten voor zelfs-

tandig wonen. Het project liep van jan-

uari 2012 tot december 2014, en werd

medegefinancierd door het interreg

ivC-programma voor interregionale

samenwerking. Het project bestond uit

studiebezoeken, uitwisseling van goede

werkpraktijken, detachering van per-

soneel en informatie- evenementen

over specifieke thema's, waaronder

monitoring, veiligheid en zelfmanage-

ment, sociale interactie, chronische

ziekten, een gezonde levensstijl en

revalidatie, informele zorg, evalu-

atiemodellen voor telegeneeskunde, re-

gionaal beleid met geïntegreerde

mobiliteit en leefbaarheid, ontwikkeling

van bedrijven en kennis, gebruikerges-

tuurde innovatie door publiek-private

partnerschappen en grootschalige

toepassing. Partners konden best prac-

tices voor hun regio identificeren door

studiebezoeken en deelname aan een

'speeddate'-oefening georganiseerd

door de transfer task Force. elke regio

stelde een regionaal implementatieplan

op om aan te geven hoe ze de lessen

van het project in het lokale, regionale

of indien van toepassing, het nationale

beleid zouden integreren. (Bron: Casa,

www.casa-europe.eu)

Kent innovation Hub

CaSa project 
(Consortium for assistive Solutions adoption)
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engaged is een thematisch netwerk

ontworpen rond een lerende

gemeenschap van stakeholders, met

verschillende achtergronden en uit

verschillende europese landen, met als

doel opkomende innovatieve en

duurzame technologische diensten

voor actief en gezond ouder worden te

bevorderen. Het is een netwerk van

netwerken met 15 partners die ofwel

gespecialiseerde netwerken zijn op eu-

niveau, werkzaam op het gebied van

actief en gezond ouder worden, ofwel

belangrijke regionale, onderzoeks- en

kennispartners zijn. elke partner geeft

directe of indirecte toegang, via een

van zijn leden, tot ervaring uit de

eerste hand, of levert belangrijke

vaardigheden met betrekking tot

community building, digitale

betrokkenheid, onderzoek en analyse.

Bron: http://engaged-innovation.eu

Engaged

East of England assistive Technology Network
en Santé Zeeland

Het East of England assistive

Technology Network (een proef-

project van Cura-B) richtte een forum

op waar aanbieders uit de gezond-

heids- en sociale zorg, vertegenwo-

ordigers van patien̈ten en de industrie

aan deelnamen om van elkaar te leren

en samenwerkingskansen te creer̈en

tussen aanbieders van zorg en bedri-

jven op de at-markt. Het netwerk

biedt een forum voor bedrijven om

contact te zoeken met Britse aan-

bieders uit de gezondheids- en sociale

zorg teneinde inzicht te krijgen in be-

hoeften waarin nog niet is voorzien en

samen te werken bij de ontwikkeling

van oplossingen voor deze behoeften.

Het netwerk komt regelmatig bijeen

om te spreken over thema's als het

betrekken van patien̈ten en gebruikers

door middel van scholing, het

opzetten van succesvolle samenwerk-

ingsverbanden en de aanpak van

belemmeringen voor de invoering van

at op grote schaal, of het nu gaat om

specialistische medische technologie

die is ontworpen om een medische

aandoening zelfstandig te managen of

om niet-medische technologie zoals

communicatie en it, die is aangepast

om in een specifieke behoefte te

voorzien. Bron: www.hee.org.uk

Santé Zealand kwam eveneens

voort uit een pilotproject van Cura-B.

n.v. economische impuls zeeland

concludeerde uit de eerste onder-

zoeksfase in Cura-B dat er vraag was

naar een nieuw platform waar ver-

schillende sectoren elkaar kunnen ont-

moeten. sante ́ zeeland werd

gelanceerd als een netwerk van mKB-

bedrijven, aanbieders van gezond-

heids- en sociale zorg, scholen en

hogescholen, lokale overheden en

particulieren, bereid om elkaar te on-

dersteunen bij het aangaan van

toekomstige uitdagingen en om de

zeeuwse zorgeconomie te stimuleren

door verschillende sectoren aan elkaar

te koppelen: gezondheidszorg en in-

dustrie; onderwijs en overheid.

Hoewel Casa en engaged niet direct

deel uitmaken van Cura-B of 2 seas

trade, kwamen ze onder de aandacht

van het project vanwege hun ac-

tiviteiten rond kennisontwikkeling, het

opsporen van problemen en de

uitwisseling van best practices met an-

dere grensoverschrijdende projecten.

Dit is in feite de sleutelrol die financier-

ing van de europese unie kan spelen.

Kleinschaligere regionale activiteiten

zoals het east of england assistive

technology network en sante ́zeeland

spelen een soortgelijke en essentiel̈e

rol door verschillende partijen samen

te brengen om kennis uit te wisselen

over markten, behoeften en technolo-

gieen̈. er zijn niet alleen mogelijkhe-

den om kennis uit te wisselen, maar

ook om contact te leggen met poten-

tiel̈e klanten en leveranciers en ook

partners, bijvoorbeeld hogescholen en

lokale overheden.

alle bovenstaande projecten creer̈en

netwerken die interactie mogelijk

maken en faciliteren tussen de ver-

schillende aspecten van de quadruple

helix. meer in het bijzonder: zulke

netwerkorganisaties fungeren als een

neutrale 'belangeloze' ruimte waar

zowel publieke als particuliere organ-

isaties elkaar kunnen ontmoeten om

ideeen̈ uit te wisselen en te innoveren.

een van de voornaamste bevindingen

van ons onderzoek was met name de

belangrijke rol die instellingen van

hoger onderwijs en ontwikkelingsor-

ganisaties kunnen spelen bij dergelijke

uitwisselingen. Deze instellingen en

lokale overheden zijn een betrouw-

bare bemiddelaar tussen particuliere

oplossingen en markt- en publieke be-

hoeften. interessant genoeg heeft de

sluiting van de bureaus voor regionale

ontwikkeling in het verenigd Koninkrijk

onmiddellijk geleid tot de vorming van

lobby-organisaties en organisaties met

betaald lidmaatschap die de belangen

van leden behartigen - waaruit de be-

hoefte aan een dergelijke rol blijkt.

Bron: www.hee.org.uk
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HOOFDstuK 7:

resterende
hiaten in 
de kennis

toen het Cura-B- en het 2 seas trade-

project werden samengebracht, werd al

meteen duidelijk dat bedrijven die als

innovators kansen zoeken op nieuwe

markten en bedrijven die internationale

grenzen willen overschrijden,

soortgelijke ondersteuning nodig

hebben. Deze publicatie trachtte deze

ondersteuning in kaart te brengen,

evenals de strategieen̈ die bedrijven

hanteren. Wat uit onze projecten naar

voren kwam was dat bedrijven op

verschillende momenten in hun

ontwikkeling en bedrijven die

verschillende technologische risico's

nemen andere ondersteuningsvormen

nodig hadden.

Door middel van grensoverschrijdende

uitwisseling van goede werkmethodes

identificeerde de cluster een aantal

mechanismen die zich richten op het

ondersteunen van bedrijven die nieuwe

markten, regio's en contexten willen

betreden. de cluster identificeerde ook

een aantal specifieke sectoren, namelijk

de levensmiddelensector, de bouw en

het toerisme, waar voor het mKB

zakelijke kansen liggen op het gebied

van gezond ouder worden en waarbij

geprofiteerd kan worden van regionale

slimme specialisatie door de quadruple

helix-samenwerking.

een belangrijke les uit de

conferentieworkshops was dat de

verschillende partijen in de quadruple

helix problemen hebben elkaar te

begrijpen. in 'Build and Care', 'Food and

Care' en 'tourism and Care' constateren

we dat mKB-bedrijven moeite hebben

om de wensen, behoeften en prioriteiten

van hun klanten te begrijpen.

Wat ontbreekt is een genuanceerd

inzicht in hoe klanten, lokale overheden,

bedrijven uit de particuliere sector,

beleidsmakers en hoger onderwijs het

beste kunnen samenwerken om

oplossingen te identificeren, netwerken

voor de uitwisseling van kennis te

vormen en hun capaciteiten te

vergroten. Dit niet in het minst omdat zij

belangrijke maatschappelijke

uitdagingen, zoals gezond ouder

worden, proberen te begrijpen, slimme

specialisaties ontwikkelen en zoeken

naar mogelijke sectoren waar deze

uitdagingen en specialisaties samen

zouden kunnen komen, zoals in dit

cluster met betrekking tot gezond ouder

worden, is gedaan met 'Build and Care',

'Food and Care' en 'tourism and Care'.

slimme specialisatie gaat uit van het idee

dat kennis van ondernemen moet

worden benaderd en gebruikt als

drijvende kracht achter innovatie,

deskundigheid en groei in de regio. We

zijn van mening dat vervolgonderzoek

nieuwe innovatieve mechanismen zou

moeten identificeren en hiermee moet

experimenteren om de samenwerking

op regionaal niveau te stimuleren.

als dit eenmaal loopt is het belangrijk

om meer te weten te komen over hoe

het best gebruik kan worden gemaakt

van mogelijkheden om samen te

werken, te leren en netwerken op te

bouwen, in het bijzonder door

grensoverschrijdende uitwisseling van

geïdentificeerde goede werkpraktijken.

met andere woorden: wat voor soort

samenwerkingscontexten hebben welke

uitkomsten? Welke factoren bepalen in

deze interacties de kwaliteit? Welke

processen of praktijken kunnen in

modellen worden opgenomen en hoe

kunnen we die in andere regio's en over

de grenzen heen delen?

Het doel van Biz4age was om een beter inzicht te krijgen in hoe bedrijven grenzen kunnen
overschrijden en om publieke diensten in de gezondheids- en sociale zorg te helpen betere
oplossingen te bieden voor de eisen die gezond ouder worden met zich meebrengt.



2 Seas Magazine Page 31

De volgende verbeteringen zijn nodig

om de onafhankelijkheid, levensstijl en

zorgverlening te bevorderen, zowel voor

patien̈ten als verzorgers:

1. Een groter aanbod van

zorgtrajecten 

2. Het monitoren van de toes-

tand en het welzijn van individu-

ele personen met het oog op

vroegtijdige interventie 

3. Het leveren van informatie die

professionals uit de gezond-

heids- en sociale zorg nodig

hebben om zorg te verlenen 

4. Het verbeteren van de

gezondheid en het welzijn van

de vergrijzende bevolking 

5. Het helpen van ouderen om

langer zelfstandig te blijven

wonen 

6. Het opzetten van diensten

(publiek en particulier) die het

welzijn ondersteunen en die een

slechte gezondheid en eenza-

amheid tegengaan.

een van de kernthema's van deze pub-

licatie is lessen te trekken uit onze

grensoverschrijdende projecten, of ze

nu landsgrenzen of verschillende con-

texten in dezelfde regio overschrijden.

Hiermee bedoelen we het onderzoeken

van reeds bestaande middelen voor de

ondersteuning van bedrijven bij het

leren over en zaken doen in nieuwe con-

texten, zoals gezond ouder worden, en

wel in het 2 zeeen̈- gebied. Het is ook

duidelijk dat diensten en technologieen̈

zich enerzijds veel meer moeten richten

op de vraag, maar dat ondernemers het

anderzijds moeilijk vinden dicht bij de

HOOFDstuK 8:

samenvatting
en 

conclusie

innovatie en handel spelen een belangrijke rol bij het leveren van de
instrumenten die nodig zijn om effectief om te gaan met de kosten van de
vergrijzing en om de oudere generatie te helpen langer gezond te blijven.
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markten en de gebruikers te komen die

hen interesseren. Het is essentieel om

manieren te vinden om deze behoeften

op een aantrekkelijke en bruikbare

manier onder de aandacht van de belei-

dsmakers te brengen. Het is eveneens

van essentieel belang dat de gebruikers,

verzorgers en professionals uit de

gezondheids- en sociale zorg allemaal

betrokken worden bij het proces om het

aanbod te verbeteren. Kennis, het

samen opzetten en het samen leren zijn

van cruciaal belang voor het ontwerpen

van robuuste, effectieve en doelgerichte

innovatiesystemen. succesvolle bedri-

jven, zo blijkt, zien het belang in van

een grondige kennis van markten en

contexten om te kunnen concurreren.

Om netwerken en partnerschappen op

te zetten, zowel intra- als interregionaal,

is niets effectiever dan via een testpro-

ject in een context aan een nieuwe

grensoverschrijdende onderneming te

bouwen of mensen te ontmoeten die

zich reeds in die context bevinden. suc-

cesvolle bedrijven begrijpen ook het be-

lang van strategische partnerschappen

voor de ondersteuning van grensover-

schrijdende activiteiten. Wanneer bedri-

jven producten en diensten verkopen in

een omgeving die met problemen te

kampen heeft en soms tegen innovatie

is, moeten ze profiteren van 'neutrale'

partijen zoals universiteiten om nieuwe

innovatie te beoordelen en mogelijk te

maken.

Ook zijn we van mening we dat 'het

overschrijden van grenzen' essentieel is

voor innovatie en voor de gezondheid

van de bedrijven zelf. Bedrijven die over

de grenzen heen kijken op hun zoek-

tocht naar nieuwe mogelijkheden, of dit

nu in het buitenland is of in een nieuwe

organisatorische context, zijn per defin-

itie ondernemender en toekomst-

gerichter dan bedrijven die dat niet

doen. Bedrijven die op eens ingeslagen,

oude vertrouwde wegen voortgaan,

zullen de boot missen als de technologie

en de vraag zich verder ontwikkelen.

Het overschrijden van geografische

grenzen is een fundamenteel onderdeel

van het overschrijden van grenzen.

Hier zien we dat er behoefte is aan on-

dersteuning vanuit de publieke sector

om het verzamelen van informatie, het

opzetten van promotieactiviteiten, het

leggen van contacten en het ontwikke-

len van het verkoopproces te faciliteren

door het opzetten en organiseren van

netwerken en fungeren als gastheer op

traditionele beurzen en bij bezoeken.

De waarde van het opzetten van organ-

isaties die van nature al grensoverschri-

jdend zijn, zoals organisaties die

gebaseerd zijn op waardeketenproposi-

ties of netwerken die zich over

meerdere grenzen uitstrekken, en die

dus al vanaf het begin multidisciplinair

en innovatief van aard zijn, mag niet

worden onderschat: geen bedrijf kan

een eiland zijn. in deze competitieve en

geglobaliseerde economie bieden

netwerken, samenwerkingsverbanden,

open innovatie en partnerschappen de

nodige veiligheid. De regio's met de ef-

fectiefste netwerken van publieke en

particuliere organisaties zijn de regio's

die zullen groeien. Hoger onderwijs, on-

twikkelingsorganisaties en op lid-

maatschap gebaseerde regionale

ondersteunende instanties kunnen

bedrijven helpen bij het vormen van

netwerken en bij het toetreden tot

netwerken die zich uitstrekken tot de

contexten en regio's waar zij zaken

willen doen. Bovendien is het vanzelf-

sprekend dat de slimme specialisatie die

de regio's zelf willen ontwikkelen, niet

geconcentreerd zal worden in een klein

aantal grote bedrijven. De tijd van ver-

ticaal geïntegreerde megagrote con-

cerns is voorbij.

We gaan nu naar flexibele, voor-

waardelijke netwerken die bestaan uit

een mix van publieke en particuliere or-

ganisaties met verschillende functies

binnen een slimme specialisatie.
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2 seas trade: http://www.2seastrade.eu/events/event/innovation-for-independent-living-and-the-ageing-population)

Blends for Friends: www.blendsforfriends.com

Casa: www.casa-europe.eu/

Cura-B final report: http://www.cura-b.eu

Cura- B Business manual: www.cura-b.eu

east of england at network: www.hee.org.uk

engaged: http://engaged-innovation.eu/

euro Healthnet (2013): http://www.healthyageing.eu/steps/steps-healthy-ageing

eurostat europop: http://www.drees.sante.gouv.fr/img/apps/statiss/default.html 

Fudge Kitchen: www.fudgekitchen.co.uk

graffiti magic: www.graffitimagic.com

green consulting inc: www.gCiLimited.co.uk

Health vault/ e day book: www.healthvault.com

Online platform voor medische diensten: www.cura-b.eu

De zeeuwse huiskamer: www.dezeeuwsehuiskamer.nl

iluminas: www.iluminas.com

innovation strategy Kent 2013 innovation union (2013): http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?

section=active-healthy ageing&pg=about

insee Première: Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, n° 1089 - JuiLLet 2006

Kent integrated care-pioneer: www.kent.gov.uk/social-care-and-health/.../kent-integration-pioneer

Kent integrated hub: www.kent.gov.uk/social-care-and-health/...for.../kent-innovation-hub

mindings: www.mindings.co.uk

mapmyhealth: www.mapmyhealth.co.uk

Prof consortium: www.prof-projects.com/

rapport over wereldwijde vergrijzing 2014: ris 3 zuid-nederlandse 2013 statiss France 2013

rapport over gezond ouder worden: http://www.healthyageing.eu/steps/steps-healthy-ageing.

ris 3 zuid-nederlandse 2013, statiss France 2013

sante zeeland: www.impulszeelnad.nl

sint vincenius/tronixx: www.cura-b.eu

smart living accelerator: www.medtechcampus.com

two seas trade: http://www.2seastrade.eu/events/event/ innovation-for-independent-living-and-the- ageing-population) 

BiJLage 1 referenties



BiJLage 2 gebruikte afkortingen en acroniemen

aru anglia ruskin university

B2B Business-to-Business, bedrijven aan bedrijven

Competenties De mogelijkheid om vaardigheden (in dit geval technieken voor het managen van Helix-interfaces) en

middelen te consolideren in herhaalbare, maar moeilijk te reproduceren gewoonten, activiteiten en processen die

waarde toevoegen

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronisch obstructief longlijden

Cvdr Comité van de regio's

eFrO europees Fonds voor regionale Ontwikkeling

imuls economische impuls zeeland

eu europese unie

KCC Kent County Council, het provinciebestuur van Kent

POm Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-vlaanderen

Quadruple Helix De partijen in het zogeheten quadruple helix-model, dat wil zeggen: de publieke sector, het

bedrijfsleven, instellingen voor hoger onderwijs en het maatschappelijk middenveld

resOC regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de regio Brugge

mKB (KmO) midden- en kleinbedrijf (in vlaanderen is KmO gebruikelijker: kleine of middelgrote onderneming)

sss slimme specialisatie-strategie

triple Helix De partijen in het zogeheten triple helix-model, dat wil zeggen: de publieke sector, het bedrijfsleven en

instellingen voor hoger onderwijs

vives Katholieke Hogeschool vives in West-vlaanderen

Partnerorganisaties in Biz4age

www.vives.be

www.bsk-cic.co.uk www.pomwvl.be www.anglia.ac.uk

www.impulszeeland.nl www.kent.gov.uk
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auteurs en medewerkers: Prof. Chris ivory, Dr greg O’shea, Prof. ruth mcnally, steve samson

Redactie en lay-out: Dean Coulter

Redactionele ondersteuning: susan gowans

Vertalingen: absolute translations

Fotoverantwoording: 

Pagina 7: groepsfoto Cluster: anglia ruskin university

Pagina 3: voorwoord: anda van riet

alle andere afbeeldingen: Fotolia.com

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van de clustersamenwerking en wordt gecoördineerd door het
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Ga voor meer informatie over het 
biz4age-cluster naar:
www.biz4age.eu

Ga voor meer informatie over het iNTERREG iVa 2
Zeeën-programma naar:

www.interreg4a-2mers.eu

iNTERREG iV a 2 Mers Seas Zeeën
secrétariat technique Conjoint / Joint technical secretariat / 

gemeenschappelijk technisch secretariaat
Les arcuriales – 45/D, rue de Tournai – 5 étage – F-5900 Lille

T: +33 (0) 3 20 21 84 80 – F : +33 (0) 3 20 21 84 98
contact@interreg4a-2mers.eu

Het interreg 2 zeeën Programma is een eu-programma dat grensoverschrijdende
samenwerking ondersteunt tussen partners uit Frankrijk, engeland, België (vlaanderen) en
nederlands. Het doel van het Programma is de ontwikkeling van het concurrentievermogen
en het duurzame groeipotentieel van het maritieme en non-maritieme kapitaal van het
programmagebied door het opzetten en bevorderen van partnerschappen voor
grensoverschrijdende samenwerking


