
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Privaat-Publieke Samenwerking 
(PPS)  

Oplossingen voor 
informatietechnologie 

URAIDE is een bedrijf dat inzet op goede privaat-

publieke samenwerking (pps) met het oog op 

versterking van sociaal en internationaal 

ondernemerschap, met name in de water- en 

voedselindustrieën.  

 

Internationaal ondernemen 

Daarbij is URAIDE een verbindende schakel naar 

adviesdiensten op het gebied van internationaal 

ondernemen. Ze zoekt daarin naar optimale 

samenwerking tussen overheden, bedrijven, 

kennisinstellingen,  maatschappelijke 

organisaties en particulier initiatief. 

 

netwerken 

URAIDE beschikt over een groot netwerk  van 

(internationale) ambtenaren, bedrijven, 

kennisinstellingen en freelance deskundigen.  

 

makelen 

URAIDE is vooral gericht op het faciliteren van 

start-ups. Daarbij zet ze in op relaties: van 

ambtenaar tot ambtenaar, van ondernemer tot 

ondernemer, en van burger tot burger..  

 

financieren 

URAIDE helpt bij het benaderen van de 

diverse financieringsinstrumenten voor PPS 

en internationaal ondernemerschap. 

 

Fondsen bij de Nederlandse 

overheid 

Europese fondsen 

Niet-Europese fondsen 

Fondsen bij diverse internationiale 

financiele instellingen 

 

Samenwerking in DIBcoop 

URAIDE is deelnemer in de Coöperatie voor 

Internationaal Ondernemerschap (DIBcoop).  

DIBcoop combineert expertise op het gebied 

van landbouw, bosbouw,  water en energie 

met toegang tot financieringsinstrumenten 

voor het bevorderen van internationale 

bedrijvigheid.  

 

P A RT N E R  I N  P P S  

URAIDE geeft vorm aan Publiek-

Private Samenwerking. Dit doet 

ze o.a. door het faciliteren van 

start-ups en individuele en 

collectieve leertrajecten.  

 

L OS M A K E N  

URAIDE helpt haar klanten bij het 

losmaken wanneer  bestaande 

samenwerking is vastgelopen  en 

bij het vinden van nieuwe 

financieringsmogelijkheden. 

  

V E RA N D E RE N  

In het zoeken naar gedeelde 

kernwaarden ontstaat er ruimte 

voor verandering. Nieuwe kansen 

komen in beeld en nieuwe 

richtingen kunnen worden 

ingeslagen.  

 

BE W E G E N  

Bent u er klaar voor, dan is 

URAIDE het ook. Een divers 

netwerk van zakenpartners staat 

klaar om u te helpen bij uw 

onderneming.  

 

 

 

 

 

www.uraide.nl 

wwww.dibcoop.nl  

URAIDE is een bedrijf dat inzet op goede 

privaat-publieke samenwerking met het 

oog op versterking van sociaal en 

internationaal ondernemerschap 

URAIDE 
r e s o u r c i n g  f o r  f l o u r i s h i n g  s o c i e t i e s  

Optimale samenwerking tussen verschillende partijen 



 
 
 

 

 

     Partner in sociaal ondernemen 
 

URAIDE richt zich op productontwikkeling ten behoeve van 

goede publiek-private samenwerking (PPS) die werkt voor 

mensen. 

 

URAIDE ontwikkelt haar producten met een vaste groep 

consultants, elk met een eigen focus, netwerk en 

capaciteit.  

 

URAIDE werkt programmatisch, zodat ook ondersteuning 

voor de langere termijn voorradig is. Op verzoek verbindt 

URAIDE diverse Publiek-Private Partnerschappen (PPPs) 

onderling in praktijkgerichte leertrajecten. 

  

In het vormgeven aan partnerschappen wordt ingezet op 

efficiëntie winst, effectiviteit, financiële duurzaamheid en 

sociale en ecologische impact. 

TECHNI SCHE  

ONDER STEU NI NG  

Het tot stand brengen van 

samenwerking gaat niet 

vanzelf. URAIDE helpt bij het 

wegnemen van uw 

koudwatervrees en brengt 

partijen bij elkaar op eigen 

expertisegebieden. 

 

U  K UNT ALT I J D OP  ONS 

REKENE N  

Is URAIDE succesvol geweest 

in het opstarten van 

samenwerking, dan blijft ze 

beschikbaar voor advies en 

begeleiding.  

 

MEER I NFORM ATIE  

Voor meer informatie over 

onze producten of diensten 

bezoekt u onze website: 

www.uraide.nl 

 

CONT ACT  

Een jaarlijks self-assessment door de klant maakt 

onderdeel uit van een meerjarige samenwerking 

 

Naast ondersteuning bij het initiëren van een PPS 

participeert URAIDE op verzoek ook in de uitvoering  

 

URAIDE biedt ondersteuning in planning, monitoring 

en evaluaties van PPS 

 

Uitgangspunt voor de dienstverlening zijn de 

kwaliteitseisen van de klant 

 

Afhankelijk van de context houdt URAIDE zich aan 

externe kwaliteitseisen of helpt haar klanten 

daaraan te voldoen (ISO 26000, Code Goed Bestuur, 

Humanitarian Accountability Principles). 

Kwaliteit 

URAIDE is opgericht door Reinier van Hoffen. “Ik heb bewust gekozen voor sociaal ondernemerschap omdat ik geloof 

in ondernemende mensen, ongeacht hun omstandigheden. Mensen die risico’s durven lopen en veranderingen niet uit 

de weg gaan, maar ook tegen de stroom in durven roeien als dat nodig is en daarbij oog hebben voor de ander.” 

Expertise 
 

Het aanvragen van subsidies 

bij Nederlandse, Europese en 

internationale instanties. 

 

Adviesdiensten op het gebied 

van waterbeheer, 

voedselzekerheid, 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en 

ontwikkelingsvraagstukken. 

 

Het verbinden van onderzoek 

met de lokale praktijk. URAIDE 
Pollenstein 33 | 6714 DC Ede 

085-1044484 | 06-14291569 

info@uraide.nl | www.uraide.nl 

 

KvK: 54676762 

URAIDE 
r e s o u r ci ng  fo r  f lo u ri s h i ng  s o ci et i es  


