
Masterclass
Healthy Business

voor innovatief ondernemerschap



Voor ondernemers in Noord Nederland, die actief zijn op het 

gebied van healthy ageing start vanaf oktober 2014 het master-

classtraject ‘Healthy Business’. Het gaat om twee masterclasses 

‘innovatief ondernemerschap’ voor zowel start-ups als voor 

bedrijven die willen doorgroeien.

Masterclass Healthy Business

Ook voor bedrijven in de healthy ageing sector is het van belang

om naar de toekomst te kijken en te groeien. Tijdens de masterclass 

wordt u daarom uitgedaagd een antwoord te vinden op vragen als: 

• Wat is mijn toekomstig verdienmodel?

• Hoe bereik ik mijn klanten?

• Hoe zorg ik voor voldoende financiering?

• Met wie kan ik samenwerken aan innovatie?

• Wat doe ik aan registratie, validatie & kwalificatie?

Doelgroep
De masterclass richt zich op toeleveranciers en bedrijven in

de (bio)medische- en watersector en in de voedings- en genot-

middelen industrie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen

startende bedrijven tot drie jaar oud en oudere bedrijven die

willen doorgroeien.

Wat levert het u op?
• Kennis en vaardigheden om innovatief en succesvol te

 ondernemen

• Concreet actieplan voor uw eigen bedrijf

• Uitgebreid netwerk van kennisinstellingen en bedrijven   

 binnen de healthy ageing sector



Programma
Strategiescan
Het masterclasstraject start met een strategiescan. Hierbij

worden de sterke en zwakke punten van uw bedrijf helder in

beeld gebracht, evenals de kansen en bedreigingen.

Uit de strategiescan volgen:

• Doelen en actieplan voor uw bedrijf 

• Gewenste thema’s voor de masterclass

Collectieve masterclass
De collectieve masterclass wordt gevormd door een groep van 

ca. tien ondernemers. Er zijn acht bijeenkomsten van vier uur, die 

worden verzorgd door experts en ervaringsdeskundigen uit het 

bedrijfsleven of het onderwijs. Daarbij staat het leren van elkaar 

centraal. Thema’s die aan de orde komen zijn:

• Business- en verdienmodellen

• Financiën en financiering

• Marktpositionering en communicatie

• Leiderschap en HRM

• Kwaliteitssystemen en regelgeving

• Samenwerking en innovatie

Individuele begeleiding en kennisvoucher
Voor deelnemers is het belangrijkste doel van de masterclass het realiseren van het eigen 

actieplan. Daarom krijgt elke deelnemer individuele begeleiding bij het vinden van de 

juiste antwoorden. Voor specifieke vraagstukken is het mogelijk om een kennisvoucher in 

te zetten voor het inschakelen van een expert.

Managementgame 
Een managementgame vormt de stijlvolle afsluiting van het masterclasstraject. Het duurt 

een gehele dag. Alle thema’s van de masterclass zullen hier weer aan bod komen.

Na aanmelding volgt een intakegesprek.



Partners masterclass

Praktische informatie
Organisatie
Masterclass Healthy Business komt voort uit het project ‘Springboard 2.0 Biomedical

Technology Cluster’. Het is een initiatief van project Springboard / TCNN in samenwerking met 

De Associatie, MBO Life Sciences (Friesland College) en de Hanzehogeschool Groningen. 

Start
Het masterclasstraject start in oktober 2014 en eindigt in juni 2015.

Investering
Uw bijdrage aan de masterclass bedraagt € 1.500,- exclusief BTW (**). 

Dit is inclusief de strategiescan, acht masterclass bijeenkomsten, een management game, 

individuele begeleiding en een in te zetten kennisvoucher ter waarde van € 1.000,-. 

Indien u na de strategiescan niet verder gaat met de masterclass, dan betaalt u slechts € 500,-.

Locatie
• Strategiescan: op locatie bij het deelnemende bedrijf

• Masterclass: Health Park North in Roden

• Managementgame: Nader te bepalen locatie

Voor inschrijven en informatie neemt u contact op met:
Project Springboard 2.0 / TCNN

Albertine Vledder 

Coördinator masterclass Healthy Business

T  050 - 575 28 33

E albertinevledder@tcnn.nl ** De kosten van de masterclass bedragen € 7.500,- per deelnemer.
Door een bijdrage uit het project ‘Springboard 2.0 …’ bedraagt
de eigen bijdrage slechts 20% van de kosten.


