KennisMakelaar van InnoFra
als verbindende schakel
InnoFra introduceert een nieuw concept: KennisMakelaar. Vanuit onze ervaring
zien we dat vraagstukken binnen gemeentes steeds complexer worden en steeds
vaker om een integrale maatwerkoplossing vragen. Er ontstaat een groeiende
informatiebehoefte en er is steeds meer behoefte aan probleemoplossend vermogen.

Project-, programma- en contractmanagement in goede handen

Het zoeken naar de juiste antwoorden,
informatie en oplossingen vraagt veel tijd, met
name ook omdat de vraagstukken zich niet
meer alleen afspelen op het fysieke en sociale
domein. Ook de ontwikkelingen op het gebied
van de omgevingswet, klimaatveranderingen en
hittestress spelen een steeds belangrijkere rol.
Dit alles vergt een nieuwe manier van werken en
vereist ook steeds vaker samenwerking tussen
verschillende marktpartijen. Het gedachtegoed
van InnoFra is kennisdeling en borging. InnoFra
brengt met de KennisMakelaar kennisvraag en
kennisaanbod bij elkaar.
KennisMakelaar helpt opdrachtgevers middels
het BORG-concept (Beheer Openbare Ruimte
Geborgd) de bedrijfsvoering transparant
te krijgen. BORG creëert samenhang in de

De wereld van

bedrijfsvoering tussen visie, beleid en uitvoering
met draagvlak van alle betrokken partijen.
Regelmatig komen op verschillende momenten
in dit proces of na afronding van een fase
vraagstukken naar voren die steeds vaker van
één of meerdere partijen een (gezamenlijke)
oplossing vragen.
De KennisMakelaar van InnoFra heeft een goed
netwerk richting verschillende disciplines,
kan daarmee snel de contactpersoon met
de juiste kennis vinden en fungeert als de
verbindende schakel, de spin het web binnen
de samenwerkingsverbanden. Vanzelfsprekend
gebeurt dit altijd in samenspraak en
samenwerking met opdrachtgever, waarbij
tevens van het netwerk, de kennis en expertise
van opdrachtgever gebruik gemaakt wordt.
Alleen samen kom je tot een goed resultaat.
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KennisMakelaar als spin in het web tussen opdrachtgever en marktpartijen
InnoFra is, door de inzet van onze
kennis, expertise en onze
netwerken, in staat om adequaat
de juiste verbindingen te leggen.
Dat is de toegevoegde waarde van
de KennisMakelaar. We kijken
vanuit het bedrijfsvoeringsoogpunt:
wat is er nodig, op welk moment en
wie kan erbij betrokken worden? We
creëren samen innovatieve en
integrale oplossingen, stimuleren de

uitwisseling van kennis en ervaring
en de samenwerking tussen/over
afdelingen en projecten heen.
Afhankelijk van het vraagstuk kan de
oplossing overigens ook liggen in de
invulling van tijdelijke
ondersteuning, het aanleveren van
tools, medewerkers coachen, e.d.
Ook dat kan de KennisMakelaar in
samenspraak eventueel met u
verzorgen.

Kortom, vanuit het vraagstuk
bieden wij u een maatwerk
oplossing aan en borgen deze
binnen uw organisatie. We geven
hiermee niet alleen voor de korte
termijn, maar ook voor de toekomst
het meest passende antwoord.
Hiermee borgen we tegelijkertijd de
continuïteit van uw bedrijfsvoering.
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