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INTERACTIVE INNOVATION
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Presentatie en oproep

Voeding voor adviseurs 
bij het begeleiden van 
innovatie netwerken



Het i2connect project
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24 partner organisaties in 17 landen

18 onderaannemers (third parties)

3 Europese associaties: EUFRAS, 
IALB, SEASN

Intentie om training en coaching aan te bieden in alle 
relevante taalgroepen in Europa

Nov. 2019 – nov. 2024



Waar richten we ons op? 
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Vier niveaus van leren

Transitie
Verandering van regime
10 – 15 jaar

Duurzame ontwikkeling
Innovatie: nieuwe praktijken, technieken
3 – 10 jaar

Persoonlijke Groei
Communicatie vaardigheden, bewustzijn

Netwerk kwaliteit
Co-creative processen

Stimulerende omgeving
Management, financiering

Begeleiding
Netwerk Dynamiek



Waarom doen we dat?
Een klein stukje geschiedenis over innovatie paradigma’s
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Onderzoekers

Gebruikers

Voorlichters
Adviseurs

1. Onderzoekers dachten vaak zo:

Kennisontwikkeling
Kennisverspreiding
Kennisbenutting
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1. Onderzoekers dachten vaak zo:

Onderzoekers

Gebruikers

Voorlichters
Adviseurs

Kennisontwikkeling
Kennisverspreiding
Kennisbenutting

2. Systeemdenkers observeerden AKIS:

De kwaliteit van het innovatiesysteem hangt af 
van de kwaliteit van de verbindingen in dat 
systeem.  Eind jaren ‘80
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Gebruikers

Voorlichters
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3. Beleidsmakers gingen in de markt geloven:
Kennis is een product. De markt moet zijn werk doen. 
De overheid is klant namens de samenleving.   1990 >
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1. Onderzoekers dachten vaak zo:

Onderzoekers

Gebruikers

Voorlichters
Adviseurs

4. En toen werden de netwerken (her)ontdekt:

Innovatie komt voort uit interactie. 
Innovatienetwerken. Multi Actor benaderingen. 2007 >

3. Beleidsmakers gingen in de markt geloven:
Kennis is een product. De markt moet zijn werk doen. De overheid is 
klant namens de samenleving.   1990 >
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Kennisbenutting

2. Systeemdenkers observeerden AKIS:
De kwaliteit van het innovatiesysteem hangt af van de 
kwaliteit van de verbindingen in dat systeem.  Eind jaren ‘80



Innovatie mogelijk maken = ruimte scheppen
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Project: Ontdekkingsreis:

Huidige condities voor innovatienetwerken:
 Lastige aanvraagprocedures
 Gespecificeerde projectplannen
 Afrekenbare resultaten
 Gebrekkige aandacht voor begeleiding

Gunstige condities voor innovatienetwerken:
 Lage instapdrempels
 Projectplannen op basis van vragen
 Ruimte voor experimenten, bijsturing
 Aandacht voor procesbegeleiding



Vraag: Hoe wordt het voor adviseurs aantrekkelijk 
om gebruik te maken van aanbod i2connect? 

Innovatie mogelijk maken = ruimte scheppen
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Opnemen in SABE 
regeling voor 

levenslang leren?

Voucherregeling
voor begeleiding

Interactieve 
innovatienetwerken?

Deelname aan lerend 
netwerk!

EU 
breed



Vraag: Wat kunnen we doen om de 
juistheid en waarde van deze 
veronderstellingen vast te stellen? 

Innovatie mogelijk maken = ruimte scheppen
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VERONDERSTELLING

Het loont om te investeren in de 
kwaliteit van de ondersteuning van 
innovatienetwerken.

Het loont om te monitoren op 
vitaliteit in plaats van vooraf 
vastgelegde doelen.

VERONDERSTELLING

Meedenkers welkom !
eelke.wielinga@gmail.com




