
 

 

Aan de leden van de raad van de gemeente Roosendaal 

 

 

 

contactpersoon : E.Harting           Roosendaal : 5 november 2020 

onderwerp : Kennis-, groei- en innovatievoucher        bijlage : - 

 

 

Geachte leden van de raad, 

In de motie van 19 september 2019 heeft de raad het college opgedragen te komen tot een voorstel 

voor een innovatievoucher met als doel om MKB-ondernemers een boost te geven in hun 

innovatieve uitdagingen en zodoende meer crossovers te maken tussen Roosendaalse MKB’ers.  

Samen met de Associate Degrees Academie werken we aan de versterking van de aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt en de interactie tussen studenten en bedrijven om innovatie te stimuleren 

en talent te behouden voor onze lokale arbeidsmarkt. Hiermee geven we ook invulling aan de motie 

“Koester je talenten” (2019-M30) en de actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022.  

In samenwerking met de partijen StarttoGrow, Rewin, Rijksdienst voor Ondernemen RVO (Willemse 

Consultancy), Associate Degrees Academie, Kamer van Koophandel, Regio West-Brabant/Provincie 

Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is het aanbod hiervoor tot stand 

gekomen. 

Roosendaalse start-ups, scale-ups en gevestigde MKB’ers hebben specifieke kennis- of 

ondersteuningsvragen die zij zelf niet kunnen beantwoorden. Het kan ook zijn dat zij simpelweg niet 

de tijd of de middelen hebben om hun bedrijfsprocessen of toekomstplannen te evalueren, of om te 

verkennen waar voor hun bedrijf de kansen liggen om te innoveren.  Sommigen zijn daarvoor 

afhankelijk van de kennis van specialistische organisaties.    

 Via de kennis-, groei- en innovatievoucher van de gemeente Roosendaal kunnen Roosendaalse 

ondernemingen kennis en ondersteuning inkopen bij erkende organisaties 

Per 2 november 2020 wordt de regeling beschikbaar gesteld en kunnen er aanvragen gedaan 

worden. Wij monitoren de aanvragen en de behoefte van deze voucherregeling.  De informatie voor 

ondernemers wordt op de website van de gemeente Roosendaal geplaatst via 

www.roosendaal.nl/vouchers. We zetten filmpjes van de initiatieven en social media-kanalen in om 

de ondernemers hiervan op de hoogte te stellen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw de beantwoording van de motie 

“Roosendaalse Brain Challenge” hierbij afgedaan. 

 

 



Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

namens dezen, 

 

 

 

C. Lok, 

Wethouder Economie 

 


