Van Oosten: ‘Vernieuwende concepten komen vaak niet uit het kennisdomein, maar heel ergens anders vandaan’

Kennis leidt niet vanzelf tot innovatie
Inspiratie, daar gaat het om bij innovaties. En waar komt die vandaan? Vaak uit de sector bij
de ondernemers, soms bij onderzoekers en soms zelfs van buiten de sector. Is het idee er
eenmaal dan zijn onderzoekers nodig om het verder te ontwikkelen. Hierover zijn Henk van
Oosten en Martin Kropff het in grote lijnen eens. Wel verschillen de accenten.
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Kropff: ‘Een betere aansluiting van onderzoek en praktijk kan een enorme boost geven aan innovaties’
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Daarmee blijft bij innovatie een grote rol

