INNOVATIEMISSIE

SILICON
VALLEY
SILICON VALLEY
wat betekent de opkomst van smart industry voor uw bedrijf?

THEMA

SMART
INDUSTRY
De opkomst van Smart Industry is
in volle gang. Sensortechnologie,
robotisering, automatisering, 3Dprinten, Internet of Things, Big
Data: allemaal technologieën die
een steeds grotere impact gaan
hebben op de maakindustrie. Deze
technologische ontwikkelingen
gaan steeds sneller en zorgen voor
radicaal andere mogelijkheden en
verdienmodellen. Stilstand is meer
dan ooit achteruitgang en de
maakindustrie in Nederland moet
zich nóg sneller ontwikkelen om
mondiaal concurrentie te kunnen
blijven bieden.
De Nederlandse Smart Industry
agenda heeft tot doel; Het
versterken van de Nederlandse
maakindustrie door maximaal
gebruik te maken van de nieuwste
informatie en technologische
ontwikkelingen zodat deze
efficiënter, flexibeler, kwalitatief
beter en tailor made kan
produceren. Naast de
maakindustrie is hierbij ook de
ICT van essentieel belang. Beide
sectoren hebben elkaar nodig en
versterken elkaar. Silicon Valley is
de regio waar deze sectoren elkaar
op een uiterst succesvolle manier
weten te vinden en gezamenlijk
disruptieve innovaties en
verdienmodellen ontwikkelen.

Dit is dan ook precies het thema en
de reden dat wij ondernemers uit
de maakindustrie willen verbinden
met ICT-ondernemers en de
nieuwste ontwikkelingen in Silicon
Valley. Vervolgens willen wij de
ondernemers na terugkomst
daadwerkelijk gaan helpen met
innoveren en optimaliseren van
hun business. Doelstelling van de
reis is dus om naast kennis,
inspiratie en contacten opdoen, dit
ook te gaan verwaarden
(valoriseren) in het eigen bedrijf,
waarmee deze ondernemers hun
onderneming versterken en de
doelen van de Smart Industry
agenda worden bereikt.

Innovatief MKB is wat de
organiserende partijen met elkaar
verbindt. Alle organiserende
partijen dragen op hun eigen
manier bij aan innovatie in het
MKB en zijn complementair qua
diensten. Nu deze partijen hun
krachten bundelen voor deze
Innovatiemissie, kan de deelnemers
uit de maakindustrie en ICTbranche een unieke kans worden
geboden om kennis, contacten en
inspiratie op te doen in Silicon
Valley en met deze bagage bij
terugkomst ook daadwerkelijk te
gaan innoveren teneinde hun
business te optimaliseren. Op de
volgende pagina leest u meer over
de organisatoren.
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ORGANISATIE

INNOVATIEF
MKB
Chris de Ruijter, Leap. The Innovation Agency

Joost Bouman, RCT Gelderland

Twan Smetsers, Chematronics

Leap is een adviesbureau voor
innovatieve bedrijven met 2
disciplines; Funding en Business
Innovation. Funding, om innovatie
optimaal te financieren. Business
Innovation om de innovatiekracht
van bedrijven structureel te
vergroten. Leap is een autoriteit op
het gebied van subsidies,
financiering en innovatie en
bedient bedrijven in de volgende
sectoren; Industrie, High Tech,
ICT, Agri & Food, Life Science &
Health, Energie & Milieu en
Chemie.

De stichting Regionaal Centrum
voor Technologie Gelderland
(RCT Gelderland) ondersteunt
bedrijven in de industrie bij
innovaties in hun producten en
processen en in hun organisatie en
marktbenadering. Hiervoor brengt
het RCT de kennis en kunde in de
regio samen. Het RCT creëert
kansen door vruchtbare contacten
te leggen tussen bedrijven en helpt
hun innovatievermogen (verder) te
ontwikkelen en verbeteren. Het
RCT biedt eerstelijns
ondersteuning bij het ontwikkelen,
financieren en vermarkten van
innovatieve producten of diensten.
RCT Gelderland wordt
gefinancierd door de provincie
Gelderland.

Chematronics ondersteunt haar
relaties in het initiëren, creëren,
realiseren en financieren van
innovatie en business kansen.
Daarmee dragen we bij aan de
vereiste bedrijfscontinuïteit en
duurzame groei van innovatieve
MKB-ondernemingen. We creëren
nieuwe businessmodellen,
consortia en processen die, door
het samenbrengen van
verschillende disciplines, tot een
integraal business succes leiden.
We nemen het initiatief.
Chematronics geeft inzicht,
structuur en is resultaatgericht.
Daarmee kun je gerust zeggen dat
we 'wat vreemde adviseurs' zijn.
Sinds 2007 staan we met ons team
van adviseurs voor u klaar.

MeetIn organiseert al ruim een
decennium handelsmissies,
ondernemersreizen en studiereizen
voor het Nederlandse MKB.
Hierbij hebben het verbreden van
de horizon, het opdoen van
inspiratie en het verbinden van
ondernemers altijd centraal
gestaan. Door het bezoeken van
innovatieve hotspots dragen wij bij
aan nieuwe, vooruitstrevende
initiatieven die in ons land en
daarbuiten tot stand komen.
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Jolke Balt, MeetIn

REISOVERZICHT

MEE OP REIS
THEMA'S

VOORBEREIDING

- Innovatie
- Ondernemerschap
- Cloud
- Sensortechnologie
- 3D-printing
- Robotisering
- Internet of Things
- Big Data

We bereiden ons goed voor op de
reis door de deelnemers op de
hoogte te houden met
nieuwsbrieven en achtergronden en
door het organiseren van een
deelnemersbijeenkomst voor
vertrek.

REISDOELEN
Het doel van een reis naar Silicon
Valley met MeetIn is het opdoen
van inspiratie en het verwerven van
nieuwe inzichten op het gebied van
innovatie en ondernemerschap. De
deelnemers maken kennis met de
innovatiecultuur van Silicon Valley,
komen in gesprek met
ondernemers ter plaatse en
verwerven zo nieuwe inzichten en
relaties.

DOELGROEP
Eigenaren en directeuren van
Nederlandse ondernemingen actief
in de maakindustrie of ICT.

Daarnaast kunt u uw wensen ten
aanzien van contacten en
bezoeken doorgeven aan MeetIn.
Meetin probeert altijd zoveel
mogelijk maatwerk af te leveren en
speciale wensen van de
deelnemers in te passen in het
programma.

DATA
- 13-18 november
- 6 dagen (zondag t/m vrijdag)
- 9 uur tijdverschil met NL
- € 4.700,- inclusief vluchten,
hotels, maaltijden, busvervoer ter
plaatse, sprekers, bedrijfsbezoeken
en Nederlandstalige
reisbegeleiding met ervaring.

INSCHRIJVEN!
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CONCEPTPROGRAMMA

AANKOMST,
INTRO EN
CLOUD
ZONDAG
's Ochtends vliegen we met KLM
direct van Amsterdam naar San
Francisco. Ondanks de lange
vlucht komen we door het
tijdverschil rond het middaguur
aan.
Na ingecheckt te hebben in ons
hotel, starten we vanaf Fisherman's
Wharf aan een fietstocht over de
Golden Gate Bridge naar
Sausalito.Vanaf hier gaan we met
de San Francisco Ferry terug naar
de overkant van de baai.
We dineren daarna aan het
populaire Fisherman's Wharf, met
uitzicht over de baai. Hier of in de
omgeving van het hotel kan na de
maaltijd door de doorzetters nog
een drankje genoten worden,
hoewel de meesten als gevolg van
de jetlag waarschijnlijk hun bed op
willen zoeken.

MAANDAG
Op maandag vangen we aan op het
Nederlandse Consulaat. Hier
krijgen we een intro op de
achtergrond van het succes van
Silicon Valley en de zakelijke
relaties tussen Nederland en de
regio. Bovendien krijgen alle
deelnemers de gelegenheid om ten
overstaan van de groep te pitchen.
Daarna gaan verschillende
sprekers dieper in op de
businesscultuur en de verschillende
aspecten die Silicon Valley maken
tot wat het is.
Na het Consulaat brengen we een
bezoek aan Equinix. Dit bedrijf is
de nummer één op het gebied van
dataparken en ontzorgt klanten als
Google, Amazon en Yahoo. Hier
zien we welke militaire precisie er
schuilgaat achter ons dagelijks
gebruik van de cloud.
Daarna bezoeken we HackerOne.
Dit bedrijf is opgericht door twee
Groningers en biedt een
marketplace voor ethische hackers.
Inmiddels hebben zij klanten als
Twitter, Uber, Dropbox en zelfs het
Pentagon. Zij kunnen als geen
ander vertellen wat er komt kijken
bij het beveiligen van je connected
bedrijfsprocessen.
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CONCEPTPROGRAMMA

BIG DATA,
SENSOREN
EN ROBOTICS
DINSDAG
Na de lunch vervolgen we onze
weg naar TIBCO. Dit bedrijf is
marktleider in software die het voor
fabrikanten mogelijk maakt om de
hele supply chain te beheren, het
eigen fabrieksproces te
optimaliseren en te onderhouden op
een manier die zorgt voor optimale
productie en minimale kosten.
Hierdoor houdt het bedrijf altijd
inzicht in alle parameters die bij het
productieproces van belang zijn.
In de middag gaan we langs bij
Ericsson, die met behulp van hun
mobiele communicatie de revolutie
op het gebied van the Internet of
Things faciliteren. Hier leren we
meer over de kracht van sensoren
en connected fabrieken en zien we
welke mogelijkheden deze
revolutie allemaal biedt.
In de avond gaan we in San
Francisco langs bij Techshop, waar
zowel hobbyisten als ambitieuze
ondernemers de kans krijgen hun
eerste prototypes te produceren en
te lanceren door gebruik te maken
van apparatuur en gereedschap dat
soms honderdduizenden of zelfs
miljoenen dollars kost. Het is dé
belichaming van de Maker
Movement en het lanceerplatform
geweest van inmiddels grote
bedrijven zoals Square.

WOENSDAG
's Ochtends bezoeken we in San
Francisco CircuitHub. Door
productie als een service aan te
bieden, kunnen startups hun
productie zonder overhead en met
één muisklik opschalen van 1 naar
10.000 units. Hier zien we hoe er in
Silicon Valley op nieuwe manieren
tegen de bestaande
businessmodellen wordt
aangekeken.
In de middag rijden we door naar
Fremont, waar we dé autofabriek
van dit moment bezoeken: de
Tesla Factory. In deze fabriek, die
op de cutting edge opereert en als
geen ander geautomatiseerd is,
rollen iedere week duizend Model
S'en van de band. Momenteel staan
ze bovendien voor de gigantische
uitdaging om in de vraag naar de
extreem populaire Model 3 te
voorzien. Het is het perfecte
voorbeeld van wat het gebruik van
de nieuwste technologie kan
betekenen voor het produceren van
consumptiegoederen.
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CONCEPTPROGRAMMA

TERUG- EN
VOORUIT
KIJKEN
DONDERDAG
We starten de dag bij dé grote
universiteit in de regio en de
wereldwijde nummer één: Stanford
University. Hier is een Nederlandse
onderzoeker bezig met de selfdriving car en lopen we rond op de
prachtige campus.
Vervolgens gaan we langs bij het
Computer History Museum. Hier
maken we als het ware een tijdreis
door de geschiedenis van de
informatica en leren we meer over
de rol ervan in particulier gebruik,
maar ook in bijvoorbeeld de
ruimtevaart.
Halverwege de middag gaan we op
een inspirerende plek met de groep
in gesprek over de ideeën die we
hebben opgedaan en de lessen die
we hebben geleerd. Hoe kunnen we
deze het best toepassen op onze
eigen situatie en er het maximale
uithalen?

VRIJDAG
's Ochtends is er vrije tijd om nog
de stad te verkennen of om
souvenirs te kopen. Tegen het
middaguur vertrekken we naar het
vliegveld, vanwaar we halverwege
de middag weer vertrekken naar
Amsterdam. Door het tijdverschil
komen we de volgende ochtend
aan.

Gedurende de gehele week zal er
tussen de bedrijfsbezoeken door
tijd ingeruimd worden voor
gezamenlijke reflectie en zullen de
organisatoren vanuit hun
verschillende expertises en
ervaringen inhoudelijk ingaan op
de toepassing van innovatie in de
context van het Nederlandse MKB.

's Avonds is er tijd voor
ontspanning op zijn Amerikaans:
we bezoeken een wedstrijd van de
San Francisco Giants!

n.b. dit programma is onder voorbehoud. Sprekers en bedrijven worden
aangeschreven nadat alle aanmeldingen binnen zijn
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