PLATFORM ECONOMIE & RUIMTE
De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Nieuwe
sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie, big data, robotica en het Internet
of Things, zullen steeds meer impact krijgen op de ondernemer. Wij durven de
stelling wel aan dat er in ondernemersland de komende jaren meer gaat
veranderen dan in de afgelopen twintig jaar. Afwachten is geen optie meer.
Ondernemers willen altijd maximaal rendement halen uit de nieuwste
ontwikkelingen. Het Platform Economie & Ruimte biedt de mogelijkheid om dit
samen te doen. Omdat we dit samen sneller slimmer kunnen doen.
Het unieke zakelijke netwerk van Platform Economie & Ruimte is niet alleen hét
podium voor de promotie van uw product of dienst, het is ook de plek voor
snellere en goedkopere ontwikkeling ervan. Dat bereiken we door
sectoroverstijgend te acteren in de Gouden Driehoek van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid.
In onze fieldlabs zijn we al lang voorbij alleen maar praten.

Hoe werkt het?
De kracht van Platform Economie & Ruimte zit in de woorden ‘samen’ en
‘sectoroverstijgend’. De fieldlabs van de E&R Projectgroepen zoeken daarom
actief verbinding met andere sectoren. Soms zijn die keuzes verrassend. Maar
kennis is overal en uiteindelijk gaat het erom nieuwe business te genereren.
Deelname aan een E&R Projectgroep is overigens niet vrijblijvend. Het is echt
niet praten maar doen. Zodra we het idee hebben dat er een markt is voor een
idee, product of dienst – en de urgentie ervan duidelijk is – gaan we denken
aan een nieuwe E&R Projectgroep. De ambitie is fors: een product of dienst
moet echt meerwaarde hebben voor mens en maatschappij en volstrekt nieuw
zijn.
Het klinkt misschien gek, maar deelname aan een E&R Projectgroep –
doorgaans zo’n 15 tot 20 specialisten op allerlei gebieden, ondersteund door
design thinkers – is ook niet voor iedereen weggelegd. Deelnemers zullen echt
iets moeten toevoegen. Ze krijgen er ook onbetaalbare kennis voor terug.

Wie zoeken we?
Doeners met een bijzonder idee, product of een innovatieve dienst. Experts
met kennis die schaars is. In ruil voor kennis die schaars is. Wij beloven onder
meer dit:
•
•
•
•
•
•

een uniek eigen netwerk
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
kritisch publiek voor uw ideeën, producten en diensten
gratis deelname aan de E&R Rondetafelbijeenkomsten
vermelding in het E&R Partnerregister
toegang tot innovationspotter.com

Wat bieden we?
Deelnemer worden van Platform Economie & Ruimte kan op allerlei manieren.
Op onze website https.economie-ruimte.com leest u meer over de voordelen en
de voorwaarden:
•
•
•
•

individueel
bedrijf
projectgroeplid
expert, ambassadeur of innovationspotter

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op.
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