PLATFORM ECONOMIE & RUIMTE

Menukaart
voor opdrachtgevers
die duurzame en
circulaire uitdagingen
willen realiseren

Laat je verrassen en inspireren in wat de toekomst nu al kan
brengen aan innovatieve producten en diensten die helpen jouw
circulaire uitdagingen beter, slimmer en goedkoper te realiseren
die als showcase anderen inspireren.

1.0 Inspiratie pakket voor uw uitdagingen
		1.1 Inspiratie | toegang tot 1e ring voor het
opdoen van inspiratie

		1.2 Reflectie | inbreng en toetsing van
eigen uitdaging

•	U treedt toe tot de 1e ring van de E&R Kopgroep naar
keuze en u kunt deelnemen aan de besprekingen en
excursies waar showcases worden besproken.
•	U ontvangt het informatiedocument van de
E&R Kopgroep waar u zich voor heeft aangemeld.
•	U ontvangt E&R Inspiratiedocument (whitepaper met
actuele informatie over haalbare innovatieve diensten
en producten).
• U ontvangt E&R nieuwsbrieven.
•	Extra gratis toegang voor een collega van u tot
E&R Rondetafelbijeenkomsten, E&R Mini-congres en
E&R Boekencafé.
•	50% korting op www.InnovationSpotter.com, een
wereldwijde digitale bibliotheek die ook gebruikt kan
worden als benchmark voor innovaties.
50% korting op E&R Toekomstverkennen bijeenkomsten.
•	
•	Toegang tot drie besloten E&R LinkedIn kopgroepen.

•	Reflectie: u heeft de mogelijkheid om een keer per jaar
een E&R bijeenkomst te organiseren over een
vraagstuk of project, inclusief acht uur persoonlijke
begeleiding van een coach.
• Verder heeft u toegang tot twee E&R Toekomstver
kennen bijeenkomsten per jaar die u met 50% korting
kunt volgen, daarnaast kunt u zonder kosten alle
andere bijeenkomsten van de E&R Kopgroepen volgen.

€ 2.420, - (INCL. BTW) PER JAAR.

€ 1.210, - (INCL. BTW) PER TRAJECT.

€ 2.904, - (INCL. BTW) PER CASUS.
(EXCLUSIEF EVT. ZAALHUUR EN CATERING).

		1.3 Coaching | ondersteuning en feedback

•	Coaching en reflectie: acht uur persoonlijke coaching
met gelegenheid voor een presentatie tijdens een
E&R ronde tafel bijeenkomst.

2.0 Implementatiepakket om uw uitdaging te realiseren
		2.1 Oriëntatiefase | vraag formulering

• Formuleren van uw uitdaging
•	Globale check op duidelijke waarde voor betrokkenen bij
het project in de exploitatiefase
• Globale check op heldere terugverdientijd
• Globale check op maximaal ontwikkelingstijd

•	Globale check op aantoonbare oplossing zoals tenminste
nog niet getoond binnen de eigen regio dan wel binnen
de Benelux
•	Globale check of aanbiedingen realistisch antwoord op
gestelde doelen
•	Globale check op maximale inzet van sleuteltechnologieën
€ 4.840, - (INCL. BTW).

		2.2 Uitwerken Business case

•	Visie, projectplan en financiële exploitatie scenario’s
• Merkessentie
• Businessmodel
• Waardecreatie
€ 7.260, - (INCL. BTW).

		2.3. Financiële engineering

• Financiering en subsidie
15% VAN VERKREGEN SUBSIDIE.

		

2.4. Marktconsultatie

•	In samenspraak opstellen van een groslijst van ten
hoogste 9 bedrijven die een gepaste aanbieding
kunnen doen
•	Uitnodigen en selecteren van 3 bedrijven die worden
uitgenodigd een aanbieding te doen en worden
uitgenodigd een presentatie te geven en indien
gewenst op een van de E&R Rondetafelbijeenkomsten
•	Check op Behoefte, Belofte en Bewijs volgens de E&R
3B’s kwaliteitstoets
KOSTEN: NADER AF TE SPREKEN

>>

>>

		2.5 Engineering

•	Directievoering

E&R voor ontmoeten, inspireren,
verbinden naar implementeren
met impact omdat E&R:

KOSTEN: NADER AF TE SPREKEN

•	Beschikt over een groot zakelijk netwerk met voor
aanstaande deskundige opdrachtgevers;
		2.6 Implementatie

•	Directievoering

•	Beschikt over een groot netwerk van experts uit de
praktijk en wetenschap die u vooruit kunnen helpen;

KOSTEN: NADER AF TE SPREKEN

		2.7 Ex ante en Ex post analyses

• E&R Klantoets
• E&R Bedrijfseconomische toets in circulair ondernemen

•	De persoonlijke aanpak die bijdraagt aan inspiratie en
helpt bij de implementatie van uw uitdaging;
•	Wij bij de implementatie van uw uitdaging kunnen helpen
bij het verkrijgen van subsidie en de financiering;

KOSTEN: NADER AF TE SPREKEN

Voor actuele informatie en persoonlijk advies
Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met
Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte
c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6 5122 8420

www.economie-ruimte.com
www.innovationspotter.com

