
Biobased Discovery Day 
ruiken aan het ondernemerschap

Heb je een groen idee dat plastic vervangt? 
Gebruikt de 3D-printer van jouw dromen biomassa? 
Lukt het jou om meer te halen uit reststromen van de tuinbouw? 

SAVE THE DATE

woensdag 8 juni 2016 

pagina 1 / 4



Succes is een keuze
Succesvolle bedrijven gaan methodisch te werk:
niet op basis van aannames, maar op basis 
van feiten. Hoe toepasbaar is het idee? En nog
belangrijker: zijn er klanten voor? Technische
ideeën kunnen vaak wel een vleugje marketing
gebruiken. Omgekeerd kunnen commerciële
ideeën vaak wel een ingenieur gebruiken. 
Op deze dag komen al deze aspecten samen. 
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Biobased Discovery Day helpt je om van een
technisch idee een onderneming te maken.
Op een speelse, ongedwongen manier, kun je
jouw biobased idee verder uitwerken en vali-
deren. Bovendien brengen wij je in contact
met succesvolle ondernemers in de biobased
economy. 

Heb je (nog) geen vastomlijnd idee? 
Geen punt, ideeën gaan we juist met elkaar gene-
ren. Deze middag biedt een unieke kans om met
andere ketenpartners te netwerken. Wie weet vind
je hier wel je nieuwe zakenpartner!



Bonus
Het winnende team gaat door naar Next Economy

Meets New Entrepreneur op 7 juli 2016,
 waaraan

een prijzenpot van €3.000,- 
verbonden is om het

idee te helpen realiseren.
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Doelen
Je staat stil bij de benodigde techniek en de commerciële toepassing
daarvan. Doelen zijn: 
• Nieuwe biobased ideeën genereren;
• Toepassingen bedenken voor jouw idee en een reële inschatting

maken van de toegevoegde waarde; 
• Nagaan waar potentiële klanten zitten en toewerken naar optimale

oplossingen voor die klanten;
• Verschillende verdienmodellen uitwerken. 

Maar ook
• Ruiken aan het ondernemerschap.
• Ondernemende mensen ontmoeten.
• Klaar zijn voor het volgen van het Biobased Launch Lab.



Biobased Discovery Day 

Concept Programma
09:00 - 09:30 Welkom en introductie

09:30 - 10:15 Inspirerende biobased spreker

10:15 - 12:00 Ideation sessie: uitgedaagd worden om ideeën te bedenken

12:00 - 12:30 Lunch

12:30 - 15:00 Business model canvas

15:00 - 15:15 Theepauze, pitches (verder) voorbereiden

15:15 - 16:15 Pitches

16:15 - 16:30 Bekend maken winnaar en afsluiting

16:30 - 18:00 Borrel en netwerken

Praktische informatie
Datum: woensdag 8 juni 2016
Registreren vóór: 3 juni 2016
Kosten: gratis
Aantal deelnemers: maximaal 30
Locatie: YES!Delft, Molengraaffsingel 12, Delft

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar: 
sanne.koot@biobaseddeltazh.nl 
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Biobased Delta Zuid-Holland
YES!Delft werkt samen met Biobased Delta Zuid-Holland. Dit platform

beoogt de overgang naar een biobased economie te versnellen. Bedrijven,

kennisinstellingen en overheden coördineren hun inspanningen en

versterken elkaar. De aandacht van het platform richt zich vooral op: 

1) groene chemische bouwstenen; en 2) hoogwaardige inhoudsstoffen 

uit de tuinbouw. 


