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Introduction
� What makes a place or region Innovative?

Critical Ingredients

� A strong and diverse talent pool

� Outstanding  companies in high technology

� Risk-tolerant venture capital and angel investors

� Specialized support services such as marketing, consulting, design and 
intellectual property

� Universities that supply talent and networking along with reseach programs that 
foster innovation

Cultural setting

� An entrepeneurial community that nourishes innovative business

� Critical consumers, with a strong sense for innovative lifestyles� Critical consumers, with a strong sense for innovative lifestyles

� A broad supply of cultural activities

� Interesting  architecture for housing and public spaces

Working together

� Networking  Aspect, the design of an explicit network model

� Information sharing

� Learn from others, but create your own

� It is not the ingredients, but how the community leverages its assets

-Innovative Regions: The Importance of Place and Networks in the Innovative Economy-

(The Heinz Endowments. Innovation Works Inc. Pittsburgh Regional Alliance. October 1999)
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“It’s not merely the ingredients, but the recipe.”
-AnnaLee Saxenian in researching Regional Adventage 



Silicon Valley. CA, United States

� Leading High-Tech Hub

� Large number of engineers

� Venture capitalists

� Stanford Research Park

� Home of many succes stories 

� Critical access to talent, creativity and 

innovation.

� Stanford Management Company

� Notable Companies:

� Apple Inc.

� Cisco Systems

Electronic Arts� Electronic Arts

� Google

� Hewlett-Packard, leading on Sustainability

� Intel

Mogelijk programma:

� Een bezoek aan het Ex’pression College voor Digital Arts van Nederlandse

zakenman Eckhart Wintzen in Emmerville, CA.

� Rondleiding door het Stanford Research Park, uitleg over accommodatie, Spin

Off Incubators en netwerkstructuren.

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven op het gebied van

Knowledge Transfer, nieuwe combinaties tussen bedrijf en universiteit.
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Bangalore. Karnataka, India

� Silicon Valley of India

� Cluster of Information Technology 

partnering with other industries

� International Technology Park

� Centre of Sustainable Technologies, 

Application of Science and Technology for 

Rural Areas 

� Notable Companies

� Shell Technology India

� Microsoft Innovative Center Bnagalore

� SourceEdge Software
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Mogelijk programma:

� Een  bezoek aan het Center for Sustainable Technologies, waar innovatie en 

duurzaamheid voorop staan

� Rondleiding door Mircorsof Innovative Center India, hands-on-labs en andere 

programma’s focussen hier op technische business development

� Bezoek aan het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), waar 

alle keys players in ICT aanwezig zijn



Heidelberg. Baden-Wurttemberg, Germany.

� Leading in Biotechnologies

� Large number of Biotechnology 

Companies

� Strong knowledge assets in regional 

research groups

� Knowledge transfer and E-Government

� Technologiepark Heidelberg GmbH

� Over 70 Resident Companies

� Leading worldwide on Biotechnology

� Established Network of Excellence

� Notable Companies

� BioRegion - Rhein-Neckar-Dreieck

� Paramount BioSciences

� Astrazeneca International

� EMBLEM Technology Transfer
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Mogelijk programma:

� Een bezoek aan het Heidelberg Technology Park, uitleg over accommodatie, 

spin off incubators en de bestaande netwerkstructuren.  

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven op het gebied van 

Knowledge Transfer, nieuwe combinaties tussen bedrijf en universiteit.



Seoul. Gyeong-gi, South Korea

� Korean Science & Engineering Foundation

�  Residence of Samsung 

� Nano Electronics

� Bio & Health

� Computing & Intelligence

�  Advanced Institute of Science & Technology

� Notable Companies

� LG Electronics 

� Hyundai Corporation

� Samsung
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Mogelijk programma:

� Bezoek aan de Advanced Institute Science & Technology Research University, 

dé technische topuniversiteit van Azie met excellente R&D programma’s

� Rondleiding in Samsamsung Institute voor Science en Technology met een 

toelichting over de verschillende research disciplines 

� Bezoek aan verschillende toonaangevende technologiebedrijven zoals LG 

Electronics, Hyundai en Daewoo.



Oulu. Oulu, Finland

� World Leading Technology Cluster, 200 km 

from the artic circle

� Birthplace of Nokia Telecommunications

� University is commited to serving the local 

society, which is relatively  isolated

� Meet Oulu High-Tec

� Special Travel Agency

� Notable Companies

� Nokia

� Polar Electro Ltd

� ProWellness Qy� ProWellness Qy

� Technopolis
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Mogelijk programma:

� Er kan gebruik gemaakt worden van de services van Meet Oulu High Tec. Dit 

biedt een vol programma, inclusief bezoek aan de universiteit en technisch 

hoogstaande bedrijven, vooraf geboekte accommodatie, meeting facilities en 

zelfs een korte skitocht voor de nodige ontspanning. 

Voor meer informatie:  http://www.congressoulu.fi/meetouluhitech/

� Blik in het programma  van Nokia: “The Way we Live next to Oulu”.

� Bezoek aan de Technische Universiteit van Tampere



Cambridge. MA, Unites States 

� Massachusetts Institure of Technology

� One of the most prestigious technical 

universities

� Long record of joint education and 

research with several branches of 

industry

� Office of Corporate Relations and 

Industrial Liaison Program

� Industrial Performance Center

� Notable Companies

� Ford Motor Co.

� IBM

Mogelijk programma:

� Rondleiding over de campus en faciliteiten van MIT, uitleg over accommodatie,

Spin Off Incubators en netwerkstructuren.

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven via het netwerk van MIT,

vooruitstrevend op het gebied van Knowledge Transfer, nieuwe combinaties

tussen bedrijf en universiteit.

� IBM

� Microsoft

� Nippon Telephone

� Merril Lynch
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Aachen. N. Rhine-Westphalia, Germany

� RWTH Aachen

� Part of the ‘Forschungsgemeinschaft’,              

a society of Germany's leading research 

universities.

� Specialized in electrical and mechanical 

engineering

� Centre of Knowledge Interchange, a 

powerful cooperation with Siemens AG

(already studied as a Best Practice)

� Notable Companies

� Siemens AG

� Ericcson Eurolab

Mogelijk programma:

� Bezoek aan Aachen University of Applied Sciences, waar grote nadruk wordt 

gelegd op de de praktische applicatie van een bepaalde expertise en waar een 

nauwe samenwerking bestaat met zowel regionale en internationale bedrijven.

� Bezoek aan het CKI, het op innovatie gerichte centrum voor valorisatie, een 

samenwerkingsverband tussen de RWTH Aachen en Siemens AG.

� Ericcson Eurolab

� Philips Research Laboratories

More info: www.agit.de (Technologie Regio Aachen)

15-1-2008



Cambridge. Cambridgeshire, UK

� Cambridge University

� One of the most prestigious universities

� Skilled in  knowledge transfer through 

new company creation, technology 

licensing and consultancy

� Cambridge University Entrepreneurs

� Cambridge Network

� Cambridge Science Park

� Growth: last 30 years from 500 to over 1500 

High-Tec companies

� Notable Companies

Mogelijk programma:

� Bezoek aan het Cambridge Science Park, rondleiding over het terrein  en een bezoek aan 

verschillende gevestigde bedrijven.

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven via het netwerk van Cambridge 

University, vooruitstrevend op het gebied van Knowledge Transfer, nieuwe combinaties 

tussen bedrijf en universiteit.

� Bayer CropScience Ltd

� Cambridge Electronic Design Ltd

� China UK Cambridge Venture Park Co. Ltd
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Barcelona. Catalonia, Spain

� City of Knowledge 

� Parc Cientific de Barcelona, de 

hoeksteen van  het innovatiesysteem 

van Universita de Barcelona

� Universitat Autonoma de Barcelona, 

waar belangrijke  relaties worden 

gelegd tussen 

technologieontwikkeling en 

bedrijfsleven

� Management del Ciutat del 

Coneixement events

� Notable Companies

� Renault

� Snack Ventures
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Mogelijk programma:

� Bezoek aan een van de Management del Ciutat del Coneixement events, 

bijvoorbeeld over de vermarkting van de lucht – en ruiimtevaartontwikkeling 

� Een rondleiding door het Parc Cientific de Barcelona waarbij een kijkje wordt genomen 

op de campus, laboratoria en een lezing wordt gehouden door  een  van de research 

groups



Leuven. Vlaams-Brabant, Belgium

� International renowned university

� Leading High Technology Companies

� Haasrode Business & Research Park

� Divided in a research & science park and  

a trade park

� Nearby presence of the international 

research centre IMEC and one of the largest 

hospitals in the country

� Notable Companies

� Materialise

� Philips

Mogelijk programma:

� Bezoek aan het Haasrode Business & Research Park, rondleiding over het 

terrein  en een bezoek aan verschillende gevestigde bedrijven.

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven via het netwerk van Leuven 

University, vooruitstrevend op het gebied van Knowledge Transfer, nieuwe 

combinaties tussen bedrijf en universiteit.

� Philips

� Philip Morris Research

� Pharma-Partners
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Sopia Antipolis. Nice, France

� A technology park combined with 

institutions of higher learning  where 

business and technology work closely 

together

� Labs from Ecole Nationale Superieure des 

Mines de Paris

� European Standards Telecommunications 

Institute

� World Wide Web Consortium(W3C)

� Notable Companies

� Air France

� Hewlett  Packard

Mogelijke programmainvulling:

� Rondleiding in de prestigieuze laboratoria van SAP Labs, die beroemd zijn om 

hun innovatie en research

� Bezoek aan meerdere toonaangevende bedrijven via de labafdeling van 

EDSMP,  vooruitstrevend op netwerkgebieden en Knowledge Transfer

� Bezoek aan European Standards Telecommunications Institute

� Hewlett  Packard

� SAP Labs

� Honeywell
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Contact

� MeetingMoreMinds

Adres:

Jan Evertsenstraat 725

1061 XZ Amsterdam

Web: www.meetingmoreminds.com

maarten.vandervlist@meetingmoreminds.com

rozemund.uljee@meetingmoreminds.com

Tel: 0205040000
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