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Organisaties moeten innoveren om te overleven. S

krachtenbundeling. Krachtenbundeling in de vorm van het delen van middelen,

mogelijkheden en kennis met 

snel en flexibel blijven inspelen op technologische veranderingen en veranderingen in de 

markt. De netwerkorganisatie die hiervoor nodig is, is echter complex en risicovol. De 

non-profit Business Management Support Stichting 

bij innovatievraagstukken met een krachtig netwerk. De Business Management Support 

Stichting brengt kennis in op verschillende technologische gebieden

methodologische gebied om 

komen. 

 
Kennis en problemen
 

Voor succesvolle innovatie is kennis cruciaal. Voor winstgevende innovatietrajecten is een 

mix van nieuwe technologische kennis en nieuwe bedrijfskundige kennis cruciaal. De 

kennisgeneratie, kennisverrijking en de kennistoepassing van de verschillende 

inhoudelijke disciplines is een complexe exercitie in een vaak turbulente ontwikkelketen. 

De Business Management Support Stichting benadert problemen vanuit een 

systeembenadering. Dit betekent dat wij vanuit een integrale analyse continue zoeken 

naar de beste methodologie om bij innovatie problemen sneller tot gewenst resultaat te 

komen.   

De lastigste  problemen treden op daar waar resultaten in de praktijk gehaald moeten 

worden. Juist hier zit de kracht van de juiste mix van kennis, kunde en ervaring. Door de

opgedane kennis en ervaringen van directe en indirecte partners in open 

innovatienetwerk te gebruiken kunnen problemen sneller worden opgelost. Maar nog 

belangrijker: Door het op de juiste wijze vastleggen van de probleemanalyse en 

oplossingen wordt continue gewerkt aan het verbeteren van het innovatief vermogen van 

de innovatieketens waar de Business Management Support Stichting in participeert.
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Open Innovatie  
 

Innovatie vraagt per definitie 

veel partijen. Open innovatie 

op basis van gelijkwaardigheid. Door op een 

gelijkwaardige basis aan complexe innovatieprocessen 

te werken is uiteindelijk iedere participant in het 

innovatienetwerk gebaat. Het vertrouwen en de 

structuur die nodig is om kleine en grote succe

bepalen vereist stabiliteit, maar ook flexibiliteit. Het 

daadwerkelijk starten met innovatie en het gaan 

samenwerken met nieuwe onbekende partners vereist 

lef! Lef om daadwerkelijk te kiezen voor onbekende 

paden. Moed is nodig om een totaal nieuw c

durven realiseren. Maar ook moed om kennis te delen 

en kennis te halen bij partners. De BMS Stichting 

ondersteunt innovatievraagstukken voor bedrijven en 

instellingen met een netwerk van kennispartners. Een 

veilig samenwerkingsplatform en brengt 

zelf kennis in. Dit alles op een open en transparante 

wijze voor alle deelnemers in een innovatieketen.  
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Open innovatie betekent samenwerking 
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De Stichting
 

De Business Management Support 

Stichting levert een breed scala aan 

diensten om innovati

programma's succesvol te maken. 

visie bestaat echte innovatie uit het 

toepassen van daadwerkelijk nieuwe 

technologie samen met een echt nieuw 

bedrijfskundig concept. Het succes van 

innovatie zit in de magische mix van het 

kunnen toepassen en verenigen van deze 

twee werelden. En natuurlijk creativiteit! 

Want zonder voldoende creatief vermogen 

en out of the box denken is echte 

innovatie volgens ons niet mogelijk.

De BMS Stichting zorgt voor een 

infrastructuur die voldoet aan de eisen di

de wet stelt om solide 

oplossingen te creëren. In voorkomende 

gevallen regelt de BMS Stichting de 

complete financiering van een project 

vanuit risico dragend kapitaal en (EU) 

subsidie gelden. Alle BMS diensten zijn 

beschikbaar voor iedere org

Groot of klein.

Meer informatie?

http://www.bm

info@bm-support.org
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