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Verbeteren investeringsklimaat
• Co-investering en zelfrealisatie door bestaande
ondernemers uit het gebied
• Lokale overheid moet initiatieven van bestaande
ondernemers zeer serieus nemen
• Faciliteren van nieuwe ondernemers
• Financiële arrangementen voor nieuwe ondernemers
• Commerciële synergie tussen ondernemers

Onderwijs en bedrijfsleven verbinden
• Co-creatie van onderwijsprogramma’s
• Leeromgevingen in bedrijven
• Culturele uitwisselingsprogramma’s
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Accelerator

Ventures
Business cases

Incubator

Incubators
•
•
•
•
•
•

Tilburg Innovation Center
Starterscentrum Roosendaal
Urban Wheelz Center Eindhoven
Sino Dutch Innovation Center Changzhou China
Care Innovation Center West Brabant
China Connection Brabant
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Missie

Visie
•

Het in het dagelijks leven van
gezondheidsconsumenten en in het
opleiden van jonge mensen
verantwoord en rendabel toepassen
van innovaties in de gezondheidszorg

•
•

•
•
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Focus op gezondheid van mensen in plaats van ziektes van
mensen
Aansturen van innovatie vanuit persoonlijke behoeften van
gezondheidsconsumenten
Samenwerking tussen gezondheidsconsumenten,
bedrijfsleven, zorgorganisaties en onderwijsorganisaties,
overheden is cruciaal voor kennisvalorisatie
Studenten zo vroeg mogelijk laten kennis maken en laten
werken met innovaties
Investeringskapitaal, begeleiding en markttestomgevingen
voor startups organiseren
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Waarden

• Preventie is beter dan genezen
• Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
• Bestaande werkmethoden staan op een
gezonde manier ter discussie
• Fouten maken mag tijdens experimenten,
niet tijdens de zorgverlening.
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Wat doen wij met uw geld?

•
•
•
•
•
•

15 lokale innovatieprojecten van projectpartners versterken
Ketenintegratie experiment met een zorgverzekeraar
6 stages of onderzoeksprojecten met onderwijs
Publiciteit voor onze lokale innovatieprojecten
Maandelijkse bijeenkomsten met ondernemers en projecten
Europese fondsenwerving (EFRO 2007-2013/2014-2020)
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Enkele voorbeelden
•
•
•
•
•
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CIC vraagt Europese subsidies aan voor Cubicco,
Orthomedic, HetPunt, TWB, Groenhuysen, S&L Zorg
CIC organiseert met Timmers Medizorg master classes over
incontinentie en steunkousen voor Kellebeekcollege
CIC selecteert 4 alternatieve IT-partners voor HetPunt en
haar te ontwikkelen zelfhulpwijzer
CIC verzorgt een PR- en voorlichtingscampagne voor de
Beweegketen van Van Broekhoven Fysiotherapie
CIC realiseert validatieonderzoek Avans op de obesitas
methodiek van Overgewicht Overwinnen

Wat staat ons te doen?

•
•
•
•

Visie en programma op Zorgstad Roosendaal verder
uitwerken in nauw overleg met ondernemers
Europese lobby voor regionale ontwikkelgelden realiseren
Samenwerken met klant- en patiëntorganisaties als
bijvoorbeeld de regionale kruisvereniging
Innovaties inbouwen in het onderwijsprogramma
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