Verkenning deelname regio’s
Kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb
Regio’s die hun aanpak voor de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb willen versterken,
kunnen deelnemen aan het kennisnetwerk. We willen leren van elkaar, elkaar nog beter leren kennen en
samenwerken zodat er synergie ontstaat tussen de partijen in een regio. We willen de kennis en ervaring
over wat werkt verdiepen en verrijken door te experimenteren met nieuwe aanpakken. En we willen vooral
starten met regio’s waar energie zit om hiermee aan de slag te gaan.
Wat is het plan?
Samen met enkele sleutelpersonen in uw regio ontwikkelen we een activiteitenprogramma op maat. We
denken hierbij aan drie à vier betrokken personen vanuit het mkb, regionale overheden en andere
intermediaire organisaties. Bij voorkeur personen die bekend zijn met het hele triple helix veld, een visie
hebben op wat er in uw regio ter ondersteuning van het mkb moet gebeuren en daar ook draagvlak voor
weten te organiseren bij de betrokken partijen en achterbannen.
Per regio ontwikkelen we een programma met een aantal leer-werkbijeenkomsten voor een groep van
ongeveer 20 vaste deelnemers. We gaan hierbij te werk volgens de methode van de Community of
Practice. Een Community of Practice bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin met behulp van gastexperts, praktijkvoorbeelden, intervisie, interactieve werkvormen, simulaties en/of een projectbezoek op
verschillende onderwerpen de diepte wordt ingegaan. We bieden een combinatie van inspiratie met state
of the art kennis, leren van en ontwikkelen met elkaar en het geleerde in praktijk bekijken en daar mee
oefenen aan de hand van motiverende werkvormen. De inhoudelijke invulling van het programma bepalen
we samen met u. Daarbij verkennen we welke thema’s zich goed lenen om alleen met uw regio op te
pakken en welke thema’s we in een bredere bijeenkomst met betrokkenheid van andere regio’s oppakken.
Bestuurlijke betrokkenheid wordt bij de start en afronding in het programma verwerkt. De organisatie en
planning van leer-werkbijeenkomsten stemmen we zoveel als mogelijk af op andere bijeenkomsten die in
de regio’s plaatsvinden.
Wat kan het kennisnetwerk voor uw regio betekenen?
Vooraf bepalen we met elkaar wat we met de bijeenkomsten van de Community of Practice willen
bereiken: welk resultaat willen we boeken, wie hebben we daarbij nodig en kunnen een bijdrage leveren
zodat we gezamenlijk stappen verder kunnen zetten in de ondersteuning en vernieuwing van het brede
mkb in uw regio? Aan het einde van de Community of Practice worden indien mogelijk concrete
vervolgafspraken gemaakt: wie gaat wat doen, welke maatregelen zijn in deze regio nodig om het mkb
stappen verder te laten zetten, hoe organiseren we dat zodat er synergie ontstaat in de inzet van alle
betrokken partijen?
Welke bijdrage wordt van uw regio gevraagd?
Energie en enthousiasme om meer voor het brede mkb te betekenen zijn het belangrijkst. Het is een pré
als er bestuurlijke drive is en de urgentie wordt gevoeld dat een goede ondersteuning van groot belang is
voor de noodzakelijke vernieuwing van het mkb. Dat kan niet zonder enthousiaste betrokkenheid van
ondernemers uit de regio zelf. Om er een succes van te maken hebben we dus een aantal voortrekkers
nodig om met ons een inspirerend activiteitenprogramma voor de Community of Practice in te vullen. De
inhoudelijke invulling en voorbereiding komt voor rekening van Platform31. Van uw regio wordt gevraagd
om verder bij te dragen door middel van het organiseren en faciliteren van enkele praktische zaken zoals
zaalhuur, catering, het selecteren en uitnodigen van de deelnemers, actieve deelname aan het
programma en de eventuele opvolging van acties en maatregelen.

