Aanmeldformulier Pioneering
Wat mag en kun je als deelnemer verwachten

Hét platform voor vernieuwing in de bouw
De kracht van Pioneering is dat meer dan 200 ondernemers, kennisinstellingen, overheden én opdrachtgevers
met elkaar samenwerken aan het realiseren van verbindingen, zinvolle innovaties en vernieuwend
ondernemerschap in de bouw. Dit doen we in drie regio’s van Oost Nederland: Twente, Noord-West Overijssel
en Gelderland.
Pioneering focust haar inzet en activiteiten op de grote maatschappelijke vraagstukken (The Global Goals) waar
de bouwsector onderdeel van de oplossing uitmaakt en kennisdeling en -ontwikkeling evident is. We staan
voor wereldwijde uitdagingen waarin techniek en technologie een beslissende rol spelen. 's Werelds grootste
problemen zijn 's werelds grootste zakelijke kansen. Voor regionale bedrijven, kennisinstellingen en overheden
biedt dit perspectieven (win-win-win). Pioneering acteert daar waar de markt faalt of niet (pro) actief is, er
smeerolie of extra inzet nodig is en er inspanning en co-creatie van alle 4 de O’s vereist is. De output is altijd
breed inzetbaar en deelbaar
Pioneering werkt samen met kennisinstellingen, marktpartijen en overheden om krachten te bundelen en
langjarige uitvoerings- en kennisprogramma’s op te zetten die impact genereren. Pioneering is het vehikel voor
deze uitvoeringsprogramma’s en samenwerking. Inhoudelijk wordt gefocust op energietransitie,
klimaatadaptatie, circulaire economie, digitaliseren en automatisering, RGS en innovatiegericht uitvragen en
Human Capital en Sociale Innovatie. Pioneering is hét platform dat helpt om rendabele innovaties te realiseren
en op te schalen. Deelnemers van hebben toegang tot inspiratie, kennis en een netwerk van innovatieve
koplopers.

4 pijlers van Pioneering
1. Agenderen
Kennis en trends: tijdens diverse kennissessies faciliteert Pioneering het delen van kennis en trends uit het
werkveld. In een kennissessie worden deelnemers scherp gehouden. Daarnaast is dit de plek om de condities
te agenderen die nodig zijn om te innoveren en op te schalen.
Inspiratie: Tijdens inspiratiesessies faciliteert Pioneering het delen van informatie en inspiratie uit de
bouwsector maar juist ook uit andere sectoren. Die informatie is uiteraard te gebruiken om de bouw te
innoveren. We maken innovatie in de bouw weer leuk!
2. Kennisdelen & Ontmoeten
Pioneering faciliteert de ontmoeting tussen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en
opdrachtgevers. Tijdens alle bijeenkomsten is er aandacht voor het agenderen van opgedane kennis of
voorziene trends/inspiratie én het leggen van verbindingen tussen de deelnemers. Alles gericht op het zo goed
mogelijk combineren hiervan om te komen tot innovatieve projecten en opschaling. Pioneering verzorgt, als dit
gevraagd wordt, ook kennisdeling op inhoudelijke thema’s voor specifieke doelgroepen zoals
woningcorporaties, gemeenten en/ of brancheverenigingen. Dit valt buiten de deelnemersbijdrage en betreft
maatwerk.
3. Matchen
Pioneering houdt haar ogen open voor kansen op innovatieve projecten die deelnemers met elkaar uit kunnen
voeren. Pioneering gaat daar actief naar op zoek, maar deelnemers kunnen Pioneering ook benaderen als
intermediair. Pioneering gaat op zoek naar een koppeling tussen mensen, projecten en middelen. Hierbij laten
wij los als dat kan en begeleiden wij projecten als dat gevraagd wordt (maatwerk).
4. Innoveren
Deelnemers kunnen projecten aandragen of erin participeren, om gezamenlijk aan concrete innovaties te
werken en te realiseren die een bijdrage leveren aan de Global Goals. Innovaties die rendabel, opschaalbaar en
(maatschappelijk) relevant zijn. Pioneering levert in verschillende rollen, afhankelijk van de behoefte,
ondersteuning in deze projecten. Participatie in projecten valt buiten de deelnemersbijdrage. Kosten en
investeringen die door participanten in projecten worden gemaakt zijn, na aftrek van eventuele subsidiabele
kosten, voor rekening van de deelnemende participanten. De uitkomsten en opbrengsten komen ook ten
goede aan diezelfde participanten.
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Pioneering vraagt een actieve houding van haar deelnemers. Innovatie creëren we door met elkaar te delen en
samen te werken. Dit doen we binnen een zestal dynamische thema’s vanuit drie regio’s.
Als deelnemer van Pioneering sluit je je aan bij één of meer van de thema’s (zie keuzepakketten):
 Energietransitie
 Klimaatadaptatie
 Circulaire economie
 RGS en innovatiegericht uitvragen
 Digitalisering en automatisering
 Human Capital versterking en Sociale innovatie

Keuzepakketten
1

2

3

1. ZZP/Start ups pakket
2. Basispakket
3. Premiumpakket

Intake bij start deelname

√

√

√

Mogelijkheid tot pitchen of presenteren tijdens een Pioneering Café

√

√

√

Agenderen

Meedenken in b.v. rondetafelgesprek 4 O’s naar opgaven, opstart projecten ed.

√

Kennisdelen & Ontmoeten**
Kennis- en inspiratiebijeenkomsten op thema’s

√

√

√

Gereduceerde prijs op aanbod (leergangen ed.) binnen Pioneering Academy

√

√

√

Toegang tot het Pioneering jaarevenement

√

√

√

Tot stand brengen van matches waardoor innovatieve projecten ontstaan

√

√

√

Makelen en schakelen tussen deelnemers op innovatie en ontwikkeling thema’s

√

√

√

Mogelijke deelname aan projecten binnen thema’s

√

√

√

Maandelijkse nieuwsbrieven ontvangen en toegang tot www.Bouwinnovatie.TV

√

√

√

Vermelding van bedrijfsprofiel op www.pioneering.nl (+ link building strategy)

√

√

√

Vermelding met logo op en in het innovatiejaarmagazine

√

√

√

Het Pioneering logo op uw website plaatsen

√

√

√

Mogelijkheid om innovatienieuws te delen via Pioneering en via sociale media

√

√

√

Matchen en innoveren

Publiciteit

Plaatsen van een banner op het jaarcongres

√

Bijdrage aan het innovatiejaarmagazine (1x in de drie jaar, in overleg)

√

Plaatsing van een interview/blog op www.pioneering.nl en via sociale media

√
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*
**

Het instaplidmaatschap is bedoeld voor ZZP-ers (KvK meesturen bij aanmelding) of voor Startup
bedrijven (eerste twee jaar, daarna basis).
Niet deelnemers van Pioneering kunnen 1x om niet kennismaken. Daarna worden zij deelnemer of
betalen €100,- per bijeenkomst en €150,- voor het jaarevenement (ex btw). Bij bijeenkomsten die met
netwerkpartners worden georganiseerd kunnen afwijkende bijdragen voorkomen.

Deelnemen aan Pioneering doe je op bedrijfsniveau.
Want: kennisdelen doe je met zijn allen!

AANMELDFORMULIER 2019
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Ja, wij nemen graag deel aan de Stichting Pioneering! (Voor pakketkeuze zie het schema hierboven)
Naam bedrijf
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer algemeen
E-mailadres financiële
administratie
Website
Naam 1e contactpersoon*
E-mailadres
Direct telefoonnummer
Naam 2e contactpersoon*
E-mailadres
Direct telefoonnummer
Type lidmaatschap

0 Start-up/ZZP €395, - 0 Basis €850, - 0 Premium €1100, -

Keuze thema(’s)**

0 Energietransitie 0 Circulaire Economie 0 Digitalisering/Automatisering
0 Klimaatadaptatie 0 RGS/Innovatiegericht uitvragen 0 Human Capital

Keuze (regio’s)**

0 Twente 0 Noord-West Overijssel 0 Gelderland

Participatie in projecten valt buiten de deelnemersbijdrage. Kosten en investeringen die door participanten in projecten
worden gemaakt zijn, na aftrek van subsidiabele kosten, voor rekening van de deelnemende participanten. De uitkomsten
en opbrengsten zijn voor de participanten, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen.
*

Per bedrijf staan bovenstaande personen ingeschreven bij de stichting ten behoeve van correspondentie,
nieuwsbrieven etc. Bedrijven kunnen meer personen betrekken bij projecten en ook bijeenkomsten staan open
voor alle medewerkers van de deelnemers.

**

Graag doorhalen wat niet van toepassing is rekening houdend met uw pakketkeuze (aantal te volgen thema’s)

Tijdens bijeenkomsten worden foto’s en/of video’s gemaakt die in onze communicatie uitingen gebruikt kunnen worden.
Door het ondertekenen van dit aanmeldformulier gaat u akkoord met het plaatsen van deze foto’s en video’s in onze
communicatie uitingen. Mocht u dit niet wenselijk vinden, dan verzoeken wij u ons dit aan te geven

Datum en plaats
Naam
Handtekening

Wij verzoeken u uw logo in EPS en JPG-formaat te zenden aan c.kleinbreteler@pioneering.nl
Alleen opzeggingen die voor 1 december van het lopende kalenderjaar ontvangen zijn via info@pioneering.nl
worden verwerkt voor het volgende kalenderjaar.
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