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Wat is en doet
      RCT Gelderland? 

Deze vraag horen de innovatiemakelaars van RCT Gelderland vaak. Meestal 
wordt die niet tevergeefs gesteld: de innovatiemakelaars zijn erop gericht 
bedrijven rondom (innovatie)vragen te verbinden met andere (mkb-)onder-
nemers, intermediairs zoals Oostnl en kennisinstellingen. Hiervoor kunnen 
zij putten uit een breed regionaal netwerk, omdat ze tientallen bedrijven 
per week spreken. Daarnaast zijn ze thuis in diverse stimuleringsrege lingen 
om vernieuwende ideeën op weg te helpen, zoals de Groeiversneller en 
BOOST-vouchers. Op die manier jagen zij innovatie aan. 

RCT GELDERLAND:  
WAT IS HET, WAT DOET HET?

Het waren ondernemers zelf die in enkele 
Gelderse regio’s opstonden om hun 
collega’s meer aan het innoveren te krijgen. 
De reden van toen is nog steeds actueel: 
om concurrerend te blijven op de wereld-
markt, de grote uitdagingen op het terrein 
van klimaat en energie het hoofd te bieden 
en de arbeidsproductiviteit te verhogen zijn 
innovaties onmisbaar. Het is de provincie die 
ervoor heeft gezorgd dat dit initiatief van 
ondernemers is uitgegroeid tot een provin-
ciale stichting: RCT (Regionaal Centrum voor 
Technologie) Gelderland. Daarmee heeft 
Gelderland sinds vijf jaar een MKB-steun-
punt. De aanpak die de provincie daarbij 
heeft gekozen is: voor en door onderne-
mers. De zes innovatiemakelaars die voor 
de stichting werken zijn in alle Gelderse 
regio’s actief. Zij werken vraaggestuurd, 
zijn onafhankelijk én ze zijn ondernemend, 
flexibel en kunnen snel schakelen. Sinds de 
start richten zij zich op de maakindustrie, 
die ze ondersteunen bij slimmer, schoner en 
socialer (sociale innovatie) werken.

 

“KENNEN
  JULLIE
  IEMAND
  DIE ...?

RCT GELDERLAND, 
EEN GOUDEN FORMULE   

In de afgelopen jaren is gebleken dat RCT 
Gelderland een gouden formule is. Waarom?
De formule ‘voor en door ondernemers’ 
werkt, omdat de ondernemers sturen. 
Dit zorgt voor een cultuur die past bij het 
mkb. In het algemeen bestuur van RCT 
Gelderland zitten twaalf ondernemers en 
in de regionale klankbordgroepen nog eens 
zestig.

De innovatiemakelaars zijn onaf-hankelijk, 
laagdrempelig en werken vraaggestuurd. 
Bij RCT Gelderland staan de mensen voorop, 
niet de organisatie. Daardoor is geen 
instituut ontstaan, maar ondersteunen 
mensen ondernemers bij innoveren. 
De formule heeft er inmiddels voor gezorgd 
dat de innovatiemakelaars van RCT 
Gelderland de ogen en oren van de provincie 
in de regio zijn geworden.

RCT GELDERLAND, NAAST DE  
ONDERNEMER IN DE REGIO

RCT Gelderland is verbonden met de regio’s, 
zij zit midden in het regionale innova-
tie-ecosysteem, de samenwerking tussen 
ondernemers, intermediaire organisaties, 
kennis en overheid. Maar veel mkb-bedrij-
ven hebben steeds te weinig toegang tot 
dat regionale systeem. Door verbindingen te 
leggen, zorgen de innovatiemakelaars voor 
die toegang. De waarde daarvan is groot. 
Het onlangs verschenen rapport van de 
Rabobank, ‘De regio als spin in het web van 
innovatie en groei’, pleit onomwonden voor 
een bottom-upbenadering van de overheid, 
waarbij voor de regio een belangrijke rol is 
weggelegd. 

RCT Gelderland is een echte netwerk-or-
ganisatie. De provincie financiert de stich-
ting, de ondernemers runnen die. De inno-
vatiemakelaars zijn het gezicht van RCT 
Gelderland in de regio’s. De organisatie 
van de stichting is zeer beperkt gehou-
den: geen kantoren, geen managers, geen 
secretaresses. Het bestuur wordt gevormd 
door ondernemers uit alle regio’s en per 
regio ondersteunt een klankbordgroep van 
ondernemers de innovatiemakelaars.

Feiten op een rij

• Jaarlijks houden onze innovatiemakelaars 
minimaal 1.200 unieke gesprekken bij 
ondernemingen, daarvan zijn er circa 250 
nieuw voor het netwerk. 

• De innovatiemakelaars stimuleren jaar
lijks samenwerking tussen 300 bedrijven 
en zij leggen 150 contacten met kennis
instellingen en verwijzen 100 bedrijven 
door naar clusters en andere netwerken. 

• Waar mogelijk bevorderen ze grensver
leggend zakendoen.

www.rctgelderland.nl
info@rctgelderland.nl

stimuleert innovatie
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