
Een kenniscentrum en innovatie 

community op de RDM Campus 



Dr ir Niels Flach
• Chemische Techniek (Universiteit Twente)

– Kunststof – medische toepassing

• Promotie (Universität Rostock, Duitsland)
– Organische chemie van polymeren

• TNO, DSM
– Troubleshooting, analyse, productsamenstelling

• Institute for Sustainable Process Technology
– Programma manager (MSP®, Prince2® Practitioner)

• Innovatie BeDenken&Doen
– Kunststofdeskundige

– Inhoudelijk en methodisch innovatieadvies

– Professional in faciliteren van teams met een diverse 
achtergrond
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Merknaam en logo

• Logo symboliseert katalyse van (menselijke en 
moleculaire) interactie
• Door katalysator (ICK) 2 kleine hobbels in 

plaats van één grote � innovatieversnelling 
• Aandacht voor zowel inhoud als proces

• Kunststoftechnologie
• Open innovatie, teams faciliteren
• Begrip voor cultuurverschillen 



ICK in een notendop

Hogeschool R’dam

Albeda College

Acad. Of Sciences Sofia

Makerspace RDM

• Materialen

• Prototypes, 3D printen

• Kunststof- en lijmadvies

• Projectmanagement

• Marktonderzoek

One-stop shop

Levert kennis

Toegang tot

nieuwe kennis en 

medewerkers

Levert een totaaloplossing

Leveren producten/ expertise



Financiering ICK: leveranciers

• Voorzien is een vaste bijdrage van leveranciers

– Klein en met uw eerste omzet verrekenbaar

• ICK is verkoopkanaal, focus punt naar 

maritiem Rotterdam, aanjager en vliegende 

keep voor sales/marketing werk

• ICK faciliteert contact met hogeschool en MBO

– = contact met toekomstige medewerkers

• Voegt eigen kennis toe van kunststoffen



Financiering ICK: gebruikers

• Projectgebonden bijdrage
– Bv. EUR 97/ uur (dr. ir. Niels Flach als proj. mgr.)

– Of, zoals leveranciers, EUR xxx/mnd voor lange 
projecten

• ICK is kenniscentrum, community, R&D versneller

• Faciliteert contact met hogeschool en MBO
– = contact met toekomstige medewerkers!

• ICK Voegt eigen kennis toe van kunststoffen

• Lage overhead, geen vaste payroll, klein kantoor. 
Office kosten < 10 %



Zegt u het maar! (1)

• Is er behoefte bij maakindustrie-bedrijven aan 

een innovatiecentrum kunststoffen?

• Focus op bedrijven die kunststof gebruiken in 

producten, maar voor wie het geen core 

business is

– Kleine gebruiksgoederen: Huishoudelijke 

apparaten, medische apparatuur

– Grote gebruiks- en kapitaalgoederen: lopende 

banden, productiemachines, scheepvaart



Zegt u het maar! (2)

• Is er behoefte bij leveranciers aan een 
innovatiecentrum kunststoffen?

• Zoals leveranciers van grondstoffen en 
kennisintensieve halffabrikaten

– Lijmen, harsen, vulstoffen, recycling materiaal, 
glasmatten

– Samengestelde constructies, assemblages

• Toegang tot maritieme industrie, foothold in 
R’damse haven



Dr. ir. Niels Flach

06-43856016

info@nielsflach.nl


