
 
 
Voorwaarden Innovatiepitch Limburg Klaar Voor Morgen  
 
De innovatiepitch is een initiatief van Wonen Limburg en haar Ketenpartners Energie  (Janssen de 
Jong Bouw Zuid B.V., Cuypers -Pex B.V., Gebr. Janssen B.V., Driessens Group B.V., Feenstra en 
Kemkens). Brightlands Chemelot Campus is als samenwerkende partner aangesloten.  
 
Het doel van de innovatiepitch is om de deelnemer (mensen, organisaties, instellingen en/of 
bedrijven) uit te dagen met innovatieve ideeën te komen om de grote duurzaamheidsopgave te 
helpen goedkoper, kwalitatief beter, anders of sneller uit te voeren. 
 
We geven de deelnemer een hoogwaardig podium om hun idee te presenteren. Hiermee ontstaat er 
een win-win-win situatie voor zowel de deelnemer, Wonen Limburg (en haar huurders), de 
Ketenpartners Energie en Brightlands Chemelot Campus. 
 
Het intellectuele eigendom van het idee blijft van de deelnemer. Echter, op het moment dat het een 
kansrijk idee, plan of product is dan zal de eerste lijn met Wonen Limburg en de Ketenpartners 
Energie zijn. Concreet betekent dit dat de winnaars in eerste instantie een relatie aangaan met 
Wonen Limburg en de Ketenpartners Energie om het idee, plan of product in de woningen van 
Wonen Limburg toe te passen en waar mogelijk bij andere klanten van de Ketenpartners Energie. 
 
Is het winnende idee nog niet klaar voor implementatie, dan biedt Brightlands Chemelot Campus een 
programma aan om het idee verder op weg te helpen. Dit programma omvat een 2,5 daags traject en 
3 maanden toegang tot de campus, om het netwerk van de deelnemer verder uit te breiden en 
indien mogelijk samenwerking voor doorontwikkeling aan te kunnen gaan.  
 
Indien de deelnemer investeringspartners zoekt, dan is de eerste lijn richting de Ketenpartners 
Energie en vervolgens de Brightlands Chemelot Campus partijen. Wonen Limburg fungeert indien 
mogelijk als Launching Customer. Indien de deelnemer en de Ketenpartners Energie en/of  Wonen 
Limburg niet tot een wederzijdse overeenkomst komen, dan is de deelnemer uiteraard vrij om met 
andere partijen in zee te gaan. Hiervoor stelt Brightlands Chemelot Campus zijn netwerk (ook elders) 
beschikbaar.  
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