
Samenwerken aan innovatie





Samen Sterk

InnovatieTafels wil een onafhankelijk landelijk platform opbouwen van ondernemers, 
kennispartners en experts die samenwerken aan innovatie. Niet alleen door te praten en 
luisteren, maar ook door te doen. Bottom up, via kleine stapjes met soms grote doorbraken. 
Binnen de eigen sectorgrenzen, maar juist ook daarbuiten. Zo stimuleert InnovatieTafels 
duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap.

“ Het is onze ambitie om een beweging op gang 
te brengen die in vijf jaar tijd uitgroeit tot 
honderden tafels door heel Nederland.”
 

Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels

Om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken én te houden, is innovatie 
cruciaal. Vernieuwend denken, experimenteren en van anderen leren. 
Innoveren geeft energie. Tijd dus om los te komen van de waan van de 
dag en met innovatie aan de slag te gaan!



Wat is een InnovatieTafel?

Elke InnovatieTafel is maatwerk en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers.  
Enkele globale richtlijnen: 
• Een InnovatieTafel wordt zorgvuldig samengesteld en bestaat uit acht ondernemers afkomstig uit diverse sectoren.
• Elke InnovatieTafel wordt begeleid door uitdagende moderatoren vanuit de kennispartners. 
• De deelnemers kiezen samen de innovatiethema’s van de bijeenkomsten. 
• Ook schuift een expert op het gebied van het gekozen innovatiethema aan.
• Gesprekken vinden roulerend plaats aan de (figuurlijke) keukentafel van de deelnemers.
• Een InnovatieTafel komt circa vijf keer per jaar bij elkaar.

Voor wie is InnovatieTafels?

Hoewel de ondernemers die deelnemen aan de InnovatieTafels qua achtergrond en sector 
erg verschillend kunnen zijn, zijn zij vaak wel uit hetzelfde hout gesneden. Ze zijn bereid om 
over de grenzen van hun eigen bedrijfstype te kijken. Niet bang om zich kwetsbaar op te stellen.
 Ze zijn ambitieus en leergierig. Samenwerkingen gaan ze niet uit de weg. En er is vanzelfsprekend 
een gedeelde interesse in innovatie. 



“ Wij proberen uitdagingen vaak intern op te lossen. Het is  
de vraag of je daarmee ook kiest voor de beste oplossing. 
Door mijn deelname aan de InnovatieTafels kan ik buiten  
de deur kijken en nieuwe inzichten opdoen.”

  

 Wilco Verhoeven, eigenaar van Artisan BV en deelnemer InnovatieTafels 



 “ Ik geloof in de InnovatieTafels: ondernemers op een 
positieve manier prikkelen om hun ideeën te delen, er 
daadwerkelijk werk van te maken, feedback te vragen 
en elkaar te helpen.”

 Roel Schutten, directeur AgriFood Capital en kennispartner van InnovatieTafels



Kennispartners

InnovatieTafels gelooft in het bundelen van de 
krachten en zoekt daarom de samenwerking 
op met partijen. Deze kennispartners zorgen 
voor inspiratie, expertise en begeleiding bij de 
InnovatieTafels. Verschillende bedrijven, onderwijs- 
en kennisinstellingen hebben zich al aangesloten. 
En dit is nog maar het begin!

Wat investeren de deelnemers?

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Deelnemers investeren hun tijd, kennis en energie. 
Het concept van InnovatieTafels werkt alleen als 
deelnemers zich betrokken en verantwoordelijk 
voelen. Zo bewaken we gezamenlijk de continuïteit 
en het succes.



Geïnspireerd?

Laat je verrassen door andere inspirerende ondernemers en verken 
de grenzen van het onbekende. Deel jouw inzichten en ervaringen en 
laat ze samenvloeien met de verfrissende en innovatieve ideeën van 
anderen. Ga naar www.innovatietafels.nl en meld je aan!
 
Meer weten over innovatie? Neem een kijkje op onze website en volg 
ons op LinkedIn. Daarop inspireren wij je graag met onze kennis over 
innovatie en delen we ervaringen van experts en deelnemers. 

innovatietafels.nl

InnovatieTafels

Heb je vragen? 

Neem contact op met Monique van Lieverloo:
info@innovatietafels.nl 
06-10462790

Passie en 
betrokkenheid

Oplossingen voor 
ondernemers

Samenwerken 
en delen

https://innovatietafels.nl
https://linkedin.com/company/innovatietafels
mailto:info%40innovatietafels.nl%20?subject=



