
 

 

 

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen t.a.v. de onderstaande projecten die in het 

kader van de tweede tender 2019 van het Stimuleringsfonds zijn ingediend. 

 

Luchtkwaliteit in en om de varkenstallen 

Projectpartners  willen een nieuw stalconcept ontwikkelen dat de uitstoot van Ammoniak en geur (H2S) 

met 90 tot 95% reduceert. Om minder geur en ammoniak uitstoot te realiseren is een luchtwasser 

verplicht bij vergunningen voor stallen. De veronderstelde reductie van die wassers is berekend op 

basis van een aantal parameter (85%). Wageningen Universiteit stelt in een onderzoek dat de feitelijke 

reductie slechts 40% is en er geen meetinstrument is om de feitelijke uitstoot aan geur en ammoniak te 

meten. Via dit project willen partijen een betrouwbaar meetinstrument testen en tevens het klimaat in 

de stallen zelf verbeteren, alsmede een daadwerkelijke reductie van geur en ammoniak te realiseren. 

Dat wil men doen door koppeling van een regel- en meetsysteem aan mestbewerking met ozon in de 

mestput en een ozonreiniger met een deeltjesfilter voor fijnstof als alternatief voor luchtwassers. Na 

hopelijk succesvol testen van een proefopstelling, wil men in een volgend project tot 

productontwikkeling overgaan. Dit project betreft dus een verkenning. Leadpartners is Van de Weert, 

een machinebouwer uit Helmond met een track-record  voor maatwerkoplossingen in andere sectoren. 

Partner Food Design Solution uit Deurne heeft via de eigenaar 40 jaar ervaring met maatwerk in de 

food en kennis van ozontechnologie. Swipig Farms (familie Swinkels) is een varkenshouderij met 

meerdere lokaties in Deurne. Zij willen investeren in meer toekomstbestendige stallen, hebben in het 

verleden (reeds) investeringen gerealiseerd. Het project bestaat uit vijf stappen: 

1. Ontwikkelen meet- en regelsysteem. Met real-time emissiemetingen van ammoniak, fijnstof, CO2. 

Succes in deze fase lijkt ons elementair voor eventuele vervolgstappen.  

2. Testen van bewerking mestput met ozon. Er wordt direct transport en verdunning met spoelvloeistof 

(met O3) toegepast. 

3. Testen van de ozonreiniger met deeltjesfilter voor de opvang van fijnstof als vervanger van 

bestaande luchtwassers. 

4. Aanvragen van een patent. 

5. Oprichten van een nieuwe onderneming. 

Het project levert een werkende proefopstelling op voor betrouwbare emissiemeting, een test van een 

mestputreiniger met ozon technologie en de ontwikkeling van een luchtreiniger als mogelijk alternatief 

voor luchtwassers. 

- Totale begrote kosten  €    171.000 

- Totale subsidiabele kosten €    171.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (29,2% aanjaagbijdrage, 29,2% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is innovatief en richt zich op het opwaarderen van een laagwaardig 

restproduct tot voor de markt aantrekkelijke nieuwe producten. De samenwerking is evenwichtig en de 

beoogde doelgroep is betrokken in het project. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde 

het toekennen van een bijdrage van maximaal 29,2% van de begrote projectkosten van € 171.000, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 
Verduurzaming bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven 

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om dit te realiseren zijn er tal van 

maatregelen nodig in woonwijken, buitengebieden en bedrijventerreinen. Met dit project willen partners 

bijdragen aan de CO2-reductie op bedrijventerreinen, waarbij zij specifiek oog hebben voor de 

energietransitie. Daarnaast willen zij een bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke 

doelstellingen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en de bevordering van biodiversiteit op 

bedrijventerreinen. Om de slagkracht van het project te vergroten is er een koppeling gelegd met de 

Regionale Energie Strategie, zodat de resultaten ook worden geborgd en opgeschaald kunnen worden. 

Het project richt zich op het in beeld brengen van bestaande collectieve duurzaamheidsinitiatieven op 

bedrijventerreinen in Zuidoost-Brabant (meer specifiek de gemeenten Helmond, Laarbeek, Eindhoven 

e.o. en Bladel) en het organiseren van kennisuitwisselingsbijeenkomsten over deze bestaande 



 

 

 

collectieve duurzaamheidsinitiatieven voor ondernemers met alle bekende parkmanagers c.q. 

secretarissen van ondernemersverenigingen in het MRE-gebied. Daarnaast wordt op terreinen de Hurk 

in Eindhoven, BZOB in Helmond en de Sleutel in Bladel d.m.v. interviews met de betreffende 

parkmanagers en een koplopersgroep van ondernemers geïnventariseerd welke 

duurzaamheidsopgaven op het bedrijventerrein spelen. Per opgave wordt verkend op welke wijze deze 

het beste gerealiseerd zou kunnen worden. Tot slot worden de resultaten geborgd in de Regionale 

Energie Strategie 1.0. Er wordt een procesmanager aangesteld die zorgt voor een constante verbinding 

tussen het project en de RES. Het project leidt tot een overzichtslijst van bestaande 

duurzaamheidsinitiatieven op de bedrijventerreinen in de genoemde gemeenten, tot vier 

kennisuitwisselingsbijeenkomsten (één in elke subregio: de Peel, de Kempen, het Stedelijk Gebied 

Eindhoven en de A2-gemeenten) en tot per bedrijventerrein voor twee duurzaamheidsopgaven 

opgesteld globaal inzicht en overzicht over de opgave en relevante spelers + plan van aanpak voor het 

proces en een coalitie die in de startblokken staat voor uitvoering. Dit alles wordt geborgd in de 

Regionale Energie Strategie 1.0. 

- Totale begrote kosten  €    105.000 

- Totale subsidiabele kosten €    105.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (47,6% aanjaagbijdrage, 47,6% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is gericht op het bottom-up aanjagen van de energietransitie-opgaven 

op bedrijventerreinen. Het project kent een breed draagvlak en komt vanuit de 

ondernemersvertegenwoordigingen zelf. Daarmee wordt de kans van slagen van het project als hoog 

ingeschat. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van 

maximaal 47,6% van de begrote projectkosten van € 105.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage 

van € 50.000. 

 

Free Space Optical Communication 

In 2024 zal de hoeveelheid data die wordt uitgewisseld tussen mobiele apparaten 10 keer meer zijn 

dan in 2018. Telecombedrijven moeten oplossingen bedenken om aan de groeiende vraag te voldoen 

en daarom dringen zij aan op de uitrol van 5G-infrastructuur. 5G zal een grotere bandbreedte bieden, 

maar heeft niet hetzelfde bereik als 4G. Om ongeveer dezelfde dekking te bieden over grotere 

gebieden zijn twee tot drie keer meer celtorens nodig dan momenteel aanwezig, er zal dus moeten 

worden bijgebouwd. Deze torens moeten worden verbonden met elkaar. FSO-Communicatie biedt de 

mogelijkheid om met behulp van lasertechnologie 5G communicatie te faciliteren over grote afstand, 

zonder dat er in de grond bekabeling nodig is. Het maakt 5G communicatie mogelijk voor alle gebieden 

en dus voor iedereen. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe technologie die het mogelijk maakt 

een standaard “Gaussian beam” te transformeren in een laser straal met unieke structurele kenmerken. 

Er wordt een klein centraal punt gevormd met dunne concentrische ringen eromheen waar een duidelijk 

faseverschil tussen zit. Hierdoor kunnen meer gegevens vastgelegd worden en ontstaat er een bereik 

een over een grotere afstand. Het kleine centrale punt heeft reconstructiemogelijkheden wanneer 

gedeeltelijk geblokkeerd, vanwege de ringen eromheen. De oplossing kan gebruikt worden met 

verschillende type laserbronnen. In dit voorstel is het eerste doel een 10Gb/s APD (Avalanche Photo 

Diodes) te maken voor het golflengtegebied 1550nm en bijbehorende 10Gb/s receiver. Een APD is veel 

gevoeliger dan een pindiode en daarom geschikt om de te overbruggen afstand te verbeteren. In het 

project wordt het systeem ontworpen, gebouwd en getest. Een dergelijk product is op dit moment nog 

niet in de markt verkrijgbaar, omdat bestaande standaard producten allemaal op glasvezel 

communicatie gericht zijn. Het project leidt tot een ontworpen, gebouwd en getest prototype van een 

Free Space Optical Communication systeem voor 5G toepassingen. 

- Totale begrote kosten  €    100.000 

- Totale subsidiabele kosten €    100.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (50,0% aanjaagbijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is technisch behoorlijk innovatief en kan een interessante bijdrage 

leveren aan zowel de fotonica positie van de regio als de uitrol van 5G-netwerken. Zowel technisch als 



 

 

 

qua marktpotentie is het daarom een interessant project. Daarmee is het project sterk genoeg om de 

wat naar de optima van de regeling toegeschreven financieringsopzet te compenseren. De 

Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

50,0% van de begrote projectkosten van € 100.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000. 

 

Esports Festival Eindhoven 

Doel van het project is de organisatie van een jaarlijks terugkerend Esports Festival (komende 4 jaar) 

en deze uit te laten groeien tot het grootste evenement in de Benelux op het gebied van Esports, 

gaming, innovatie & tech. Met het evenement, dat bestaat uit enerzijds het Esports toernooi zelf en 

anderzijds een breed scala aan side-events, beogen partners een aantal doelen te bereiken, te weten: 

1. (Internationaal) talent aantrekken 

2. Stimulering en groei creatieve innovatie regio 

3. Vergroten leefbaarheid regio 

4. Tech starters aantrekken 

5. Kennisdeling en klaarstomen van organisaties 

6. Internationale awareness vergroten 

Het totale project is onderverdeeld in een aantal fases. Deze aanvraag richt zich specifiek op fase 0: 

Een cruciale fase waarin een nadere verkenning wordt gemaakt naar concrete samenwerkingspartners 

in de regio Eindhoven die het ESF mede gaan vormgeven en realiseren. Deze basis is nodig voordat er 

kan worden overgegaan naar een succesvolle uitvoering van het ESF zelf. In deze fase is het tevens 

van groot belang dat kennis over de kansen en mogelijkheden die Esports & gaming biedt voor de 

economische groei en doorontwikkeling van de meest innovatieve technologieregio, wordt gedeeld met 

de potentiele samenwerkingspartners. In fase 0 wordt een haalbaarheidsstudie, een organisatiemodel 

en een sluitende businesscase voor het ESF gerealiseerd. Overheidsinstanties, onderwijsinstellingen 

en het bedrijfsleven worden uitgenodigd en samengebracht voor een exclusief kennisevenement in 

Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst met internationale en nationale topsprekers uit de Esports & 

gaming industrie leren de aanwezigen wat de kansen zijn van Esports & gaming in regio Eindhoven en 

voor hun organisatie. Voor het evenement wordt gekozen voor een locatie in Eindhoven. Het 

evenement laat 300 tot 400 deelnemers en organisaties kennismaken met Esports & gaming. Voor en 

na het evenement volgen persoonlijke gesprekken met de aanwezige organisaties met het oog op 

concrete samenwerkingen. De gesprekken geven inzicht in de haalbaarheid van het project inclusief de 

vraag en behoefte naar een dergelijk event. Het kennisevenement en de gesprekken leveren input voor 

het uiteindelijke rapport haalbaarheidsstudie ESF. Naast het haalbaarheidsonderzoek wordt in deze 

fase ook de organisatiestructuur voor het ESF nader verkend en worden de contouren van de beoogde 

(project)organisatie samengesteld en vastgelegd. Tijdens de 0 fase wordt de haalbaarheid van het 

ESF-concept in Eindhoven nader onderzocht. Dit zal resulteren in een rapport/businessplan waarin 

gekeken wordt op wat voor manier de bovenliggende tech en innovatie doelstellingen gerealiseerd 

kunnen worden. Naast het haalbaarheidsonderzoek wordt in deze fase ook de organisatiestructuur 

voor het ESF nader verkend en worden de contouren van de beoogde (project)organisatie 

samengesteld en vastgelegd. Daarbij zal men 350+ organisaties betrokken hebben bij het educatie-

event en minimaal 15 betalende partners voor het ESF hebben gevonden. 

- Totale begrote kosten  €      63.000 

- Totale subsidiabele kosten €      63.000 

- Gevraagde bijdrage  €      19.700 (31,3% bijdrage, 31,3% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project vormt een eerste opstapje om te komen tot een groter geheel: een 

Esport Festival in het laatste kwartaal van 2020. De economisch toegevoegde waarde van deze 

concrete aanvraag is beperkt, maar bij een ‘go’ op basis van de beoogde fase 0, kan een behoorlijke 

directe en indirecte impact verwacht worden. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde 

het toekennen van een bijdrage van maximaal 31,3% van de begrote projectkosten van € 63.000, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 19.700. 



 

 

 

 
Confirming Eindhoven's Leadership in Plasma Modeling and Simulation 

In een eerder door het Stimuleringsfonds gesteunde aanvraag ontwikkelde Plasma Matters een 

mogelijkheid om met zijn PLASIMO software ongestructureerde meshes te maken voor het simuleren 

van het gedrag van plasma’s. Door het succes van deze ongestructureerde meshes worden partijen nu 

geconfronteerd met een nieuw probleem: het berekenen van de ongestructureerde meshes levert 

weliswaar betere resultaten, maar kost dusdanig veel rekenkracht dat het opbouwen van een simulatie 

vaak dagen of zelfs weken duurt. In dit project willen partners daarvoor een oplossing ontwikkelen. De 

beoogde oplossing bestaat uit een software-oplossing die zelf kan bepalen waar welk detailniveau 

benodigd is. Daarmee hoeft de verfijning in de meshes alleen op die plaatsen te worden berekend, 

waar het plasma zich zal ontwikkelen. Op de plaatsen waar geen plasma-ontwikkeling zal plaatsvinden 

is een veel minder verfijnd raster nodig. Hiervoor zullen Plasma Matters, de plasmavakgroep (EPG) 

van de TU/e en ASML samenwerken aan een adaptieve mesh verfijning. Het project levert concreet 

een nieuwe versie van de PLASIMO software voor verschillende platformen op, inclusief manual en 

broncode documentatie. Daarnaast zullen er enkele demo-modellen worden ontwikkeld én wordt de 

software getest en gevalideerd op een specifieke casus van ASML. 

- Totale begrote kosten  €    191.475 

- Totale subsidiabele kosten €    120.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (46,1% aanjaagbijdrage, 41,7% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is gericht op de doorontwikkeling van de PLASIMO software van 

Plasma Matters. Dit project borduurt voort op een eerder gesubsidieerd project van dezelfde partners. 

De innovatieve en technische waarde van het project worden als hoog beoordeeld. Op basis van een 

interne richtlijn van de Adviesgroep geldt dat een tweede honorering voor een ontwikkeling in dezelfde 

lijn mogelijk is, maar dat een derde financiering per definitie zal worden afgewezen.. De Adviesgroep 

gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 46,1% van de 

begrote projectkosten van € 191.475, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000, met de 

nadrukkelijke opmerking dat voor projecten die in het verlengde liggen van een eerdere aanvraag 

maximaal twee maal een bijdrage zal worden verstrekt en dat verdere aanvragen voor deze 

ontwikkeling dan ook zullen worden afgewezen. 

 

3D-ALD 

SoLayTec is een Eindhovense machinebouwer die machines (laat) bouwen voor de zonnecelindustrie. 

Kern daarbij is het ALD-procedé (Atomic Layer Depostion). Via een aluminium depositieknop wordt een 

atoomdun laagje chemische dampafzetting op een zonnecel geplaatst. Via dit project wil men dit 

procedé ook voor andere branches in de industrie, als de batterij en semiconductor industrie, geschikt 

maken. Daarvoor moet een andere dan een aluminium knop worden ontwikkeld, omdat die koppen 

kostbaar zijn, een korte levensduur hebben en niet tegen temperaturen boven de 250 C kunnen. Uit 

eigen onderzoek blijkt dat 3Dmetaalprinten van een nieuw type roest vrij stalen (RVS) depostiekop, met 

poreuze (gastoepassing) structuren een mogelijk alternatief is. Productieklaar ontwerpen van dit 

nieuwe type is het doel van dit project. Uit het vooronderzoek van SoLayTec blijkt dat er partners met 

aanvullende competenties nodig zijn voor de nieuwe kop, want deze toepassing is nog niet eerder 

technisch of commercieel toegepast. K3D uit Terborg levert de kennis over 3D metaal printen. Omdat 

ze van buiten de MRE regio komen zijn hun kosten geen onderdeel van de aanvraag en worden die 

door SoLayTec gedragen. K3D komt in 2020 waarschijnlijk naar de Brainport Industries Campus (BIC). 

Van Riel Metaalbewerking uit Vessem/Eersel zal zorg dragen voor nabewerking door het frezen van de 

vlakken van de nieuwe kop. Zeer precies verwijderen van dunne laagjes van de proceszijde van de 

nieuwe kop door draadvonken doet CVT precisie uit Veldhoven. NTS en KMWE zullen de machines 

met nieuwe koppen assembleren. Het project bestaat uit vijf stappen: 

1. Randvoorwaarden en productie eisen in kaart brengen. 

2. Produceren en bewerken van nieuwe kop met poreuze structuren. 

3. Controle en wijzigingen doorvoeren na test bij een derde partij. 



 

 

 

4. Proces testen. 

5. Voorbereiding en doen van octrooi aanvraag. 

Het project levert een in RVS uitgevoerde 3D-geprinte depositie-kop met poreuze structuren op, 

waarvan de maatvoering minimaal gelijk, danwel nauwkeuriger is dan voorgaande ontwerpen. De ALD 

procesresultaten moeten gelijk of beter zijn dan bij bestaande ontwerpen, het product mag niet duurder 

zijn dan € 7.000 per stuk en de levensduur van de depositie-kop moet ten minste 8.500 productie-uren 

bedragen. 

- Totale begrote kosten  €      98.000 

- Totale subsidiabele kosten €      98.000 

- Gevraagde bijdrage  €      47.000 (48,0% bijdrage, 48,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het breder toepasbaar maken van een hoogwaardige 

productietechnologie. SoLaytec heeft een sterke positie in deze markt en kan met behulp van de 

projectpartners interessante stappen zetten. Dat ook K3D zich in de regio wil vestigen, levert een nog 

verdere versterking van de keten op. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het 

toekennen van een bijdrage van maximaal 48,0% van de begrote projectkosten van € 98.000, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 47.000. 

 
VR in zorg & hulpverlening 

Aanleiding voor het project is een vraag van het St Annaziekenhuis in Geldrop. Dit ziekenhuis gaf aan 

problemen te hebben met het oefenen van ontruimingen van de operatiezalen. Deze ontruimingen 

zouden er een te groot beslag leggen op de capaciteit, niet zozeer vanwege de ontruimingen zelf —die 

nemen maar een beperkt tijdbeslag- maar met name omdat de operatiekamers na een ontruiming 

volledig gesteriliseerd moeten worden. Dat is kostbaar en tijdrovend. Saasen opleidingen heeft het 

gebruik van Virtual Reality gesuggereerd, waar het St Anna ziekenhuis positief op heeft gereageerd. 

Wat de betrokkenheid van Saasen opleidingen voor het St Anna interessant maakt is dat zij ter zake 

kundig is in ontruimingen. Voor de VR-ontwikkelingen heeft Saasen een apart BV opgericht met de 

naam Meliora. Partners voorzien een groeimarkt voor BHV-oefeningen in VR voor locaties waar fysiek 

oefenen om diverse redenen te ingewikkeld of kostbaar is. In het project staan partners de realisatie 

van een pilotomgeving voor. In het St Anna ontwikkelt men een VR-ontruimingsoefening voor de 

operatieafdeling. Die bestaat uit drie onderdelen: 

1. Environment: de 3D-omgeving waarin de oefening plaatsvindt. De operatieruimtes van het St Anna 

zijn al grotendeels gescand, het is al mogelijk om in deze omgeving rond te lopen en er is een klein 

scenario gemaakt. 

2. Content: om de realiteit goed te kunnen benaderen hebben partners al wel de omgeving, maar nog 

niet subjecten: personeel, patiënt, mede-BHV'ers. Deze subjecten moeten als Avatars (virtuele 

personen) in de omgeving geplaatst worden en zij moeten zodanig geprogrammeerd worden dat ze 

een bepaald soort gedrag vertonen EN luisteren naar opdrachten van de ontruimer. 

3. Scenario: daarnaast moet er een scenario ontwikkeld worden: de reden van de ontruiming en de 

plaats ervan in de ontruiming: een gifwolk in de kelder van het ziekenhuis bijvoorbeeld is geen 

onderdeel van de operatiekamer en leidt tot een simpele ontruiming, maar een brand in een van de 

operatiekamers is een veel complexere situatie, die ook een veel complexere programmering vereist. 

Het project leidt tot een concrete specificatie van de vereisten voor de VR demo-omgeving en tot het 

daadwerkelijk realiseren en testen van deze omgeving. 

- Totale begrote kosten  €      98.750 

- Totale subsidiabele kosten €      91.500 

- Gevraagde bijdrage  €      45.750 (46,3% aanjaagbijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het snijvlak van medisch en technologie en past daarmee 

prima binnen de economische agenda van de regio. Het onderwerp is maatschappelijk relevant en 

beide partijen dragen specifieke kennis bij. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het 

toekennen van een bijdrage van maximaal 46,3% van de begrote projectkosten van € 98.750, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 



 

 

 

 

eFLEX 

Het project “Een nieuwe categorie therapieën en patiëntbewaking op basis van geminiaturiseerde 

elektronische flexibele systemen” (e-Flex) richt zich op snelle productontwikkeling in de bioelectronica. 

De beide partners zijn start-ups in die markt. Salvia heeft een neurostimulator ontwikkeld. Bambi belt 

B.V. heeft een riem ontwikkeld die bij premature baby’s draadloos alle vitale functies meet. Dus ook 

buiten een couveuse, zodat de hechting tussen ouders en kind (kangaroe zorg) kan worden verbeterd. 

De eisen voor erkenning van apparaten die implementeerbaar zijn is bijzonder streng. Via dit project 

proberen partner kennis over materialen en testmethoden om te zetten in een “rapid prototyping 

methode”, Daardoor moet de doorlooptijd voor testen en erkenning van dit type bio-electronische 

apparatuur worden teruggebracht van 3 maanden naar 2 weken met natuurlijk veel lagere kosten. 

Salvia heeft een neurostimulator ontwikkeld die als implantaat voor bestrijding van clusterhoofdpijn 

wordt gebruikt. Daarbij is een flexibele circuit board ontwikkeld (via zg. Dip-coating), waardoor het 

implantaat zich aanpast aan lichaamsbewegingen. Tevens hebben zij duurproeven ontwikkeld om dat 

soort substraten op veelvuldig gebruik te testen. 

Bambi maakt voor het produceren van de baby belt van dezelfde type materialen gebruik en heeft de 

testmethoden nodig om haar product erkend te krijgen. 

De samenwerking moet leiden tot een toepasbaarheid van de rapid prototyping methode voor 

vergelijkbare producten (e-Flex). 

Het project bestaat uit drie stappen: 

1. Keuze van materiaal en ontwerp. 

2. Ontwikkelen en implementeren van de rapid prototyping methode. 

3. Validatie van het prototype baby belt. 

Het project leidt tot functionele prototypen van de Bambi belt op basis van een flexibel elektrisch 

substraat gegoten in een biocompatibele silicone rubber laag (PDMS), drie iteraties van het Salvia 

substraatontwerp volgens de snelle prototyperingsmethode van Bambi en een implementatie in de in 

het finale product te gebruiken materialen. 

- Totale begrote kosten  €    111.800 

- Totale subsidiabele kosten €    111.800 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (44,7% aanjaagbijdrage, 44,7% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is innovatief en levert voor beide partners toegevoegde waarde op. 

Beide partners richten zich met een volledig ander product op de medtech markt, maar kunnen elkaar 

versterken op het gebied van rapid prototyping. Het project is daarmee behoorlijk relevant. De 

Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

44,7% van de begrote projectkosten van € 111.800, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000. 

 

Machine Learning Lab (werktitel) 

Het Machine Learning Lab is een formule waarbij prille Artificial Intelligence (AI) startups begeleid 

worden in de ontwikkeling van hun start-up. Ze krijgen daarbij specifieke begeleiding afgestemd op de 

uitdagingen voor AI startups. De startups zetten zich een deel van hun tijd in voor vraagstukken die 

(betaald) door gemeentelijke overheden worden aangedragen waarbij Machine Learning een deel van 

de oplossing vormt. Deze aangedragen vraagstukken staan los van de eigen plannen van de startup. 

Voor de inzet op deze maatschappelijke vraagstukken ontvangen ze een vergoeding (funding). De 

verwachting is dat wanneer zij zich ongeveer 2 a 2,5 dagen inzetten voor deze vraagstukken, ze 

voldoende funding realiseren om de rest van de week hun startup te kunnen ontwikkelen. Gemeenten 

kunnen op deze manier voor specifieke vraagstukken expertise aantrekken die ze anders niet zouden 

kunnen betalen of die gewoonweg niet beschikbaar zou zijn. De uitkomst van de opdrachten kunnen 

voor de VNG ism het machine learning lab verder worden opgeschaald en ingevoerd kunnen worden 

bij andere gemeenten. Uiteindelijk moeten deze innovaties bijdragen aan 1 ding: betere 

dienstverlenging voor de inwoners van gemeenten. Een niet onbelangrijk nevendoel is dat méér 



 

 

 

afgestudeerde data scientists een mogelijkheid krijgen om zich als startup te bewijzen en zich aan de 

regio te verbinden en blijvend te vestigen. De activiteiten in het project bestaan uit inzet van een 

projectteam (bestaande uit VNG, Brainport Development, ECP, High Tech Campus en een nog te 

werven partner), aanleg van een Data Ontsluitingspunt en out-of-pocket kosten voor de opstart van de 

activiteiten (inhuur advies, inhuur marketing en fysieke inrichtingskosten). Het project beoogt 10 - 12 AI-

ML startups per jaar aan opdrachten te kunnen helpen. De ML-AI startups zijn door de 

inbucatorformule en de regionale fundingmogelijkheden voor hun startup sterker verbonden met de 

regio en vestigen zich hier blijvend. Hiermee blijft het ML-AI talent behouden voor de regio Zuidoost 

Brabant. Daarnaast zorgt het project ervoor dat 12 (betaalde) maatschappelijke vraagstukken zijn 

aangebracht door gemeenten en dat 3 van de gemaakte oplossingen voor deze vraagstukken landelijk 

zijn opgeschaald. 

- Totale begrote kosten  €    379.853 

- Totale subsidiabele kosten €    240.000 

- Gevraagde bijdrage  €      40.000 (10,5% aanjaagbijdrage, 16,7% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project beoogt een incubator-initiatief op te zetten voor AI-startups. Daarbij 

gaat men ervan uit dat gemeenten opgaven hebben liggen en bereid zijn voor het oplossen van deze 

opgaven te betalen. Het project sluit prima aan bij regionale sterktes. Het project scoort goed op het 

onderdeel ‘Efficiency’, vanwege de relatief beperkte gevraagde bijdrage ten opzichte van de totale 

kosten. Vanwege de beperkte bijdrage is er bij het incuberen van 1 of 2 succesvolle startups al sprake 

van een prima economisch toegevoegde waarde. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, 

zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 10,5% van de begrote projectkosten van € 

379.853, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 40.000. 

 

A+N x EE - Innovativee 3D Wallcovering 

De concrete doelstelling van het project is het doorontwikkelen tot een product-collectie van op grote 

schaal produceerbare, innovatieve behangen en akoestische panelen die ready-to-market zijn. Deze 

(akoestische) 3D behangen die innoveren op drie niveaus: 

- Op het gebied van technologische ontwikkeling en toepassing in de weefindustrie en 

behang/stofferingswereld; 

- Innovatief in de manier van aanbieden aan de klant: custom-made voor de massa; 

- Innovatief in positionering in de projectmarkt, waarbij het 3D effect (technische innovatie) wordt 

ingezet t.b.v. de zintuiglijke beleving van een ruimte, en daarmee inspeelt op de tendens (en daarmee 

marktwerking) in de maatschappij: de gezonde leef/werkomgeving. 

Partners voorzien drie stappen: 

1) productontwikkeling: Studio Alissa+Nienke heeft al veel materiaalexperimenten en onderzoek naar 

3D weeftechnologie gedaan in eerder onderzoek. Doorontwikkeling is nodig op ontwerp, technische 

verwerking tot behangproduct en schaalbaarheid van de productie. 

2)  ordersysteem en positionering ontwikkelen: het project richt zich op zowel de zakelijke als 

particuliere markt, waarbij een hoge mate van standaardisering bij optimale ontwerpflexibiliteit het 

uitgangspunt is. 

3) presentatie in de markt: in het najaar van 2020 zijn diverse beursbezoeken gepland om de collectie 

te presenteren aan de markt. Deze stap valt buiten de scope van de aanvraag en komt volledig voor 

rekening van de partners. Om feedback te krijgen uit de markt worden, worden tijdens DDW 2019 en 

Material District (maart 2020) tijdens het ontwikkelproces al eerste presentatiemomenten voorzien. 

Concreet leidt het project tot: 

- een sample collectie met alle ontwikkelde, innovatieve 3D weef samples; 

- Het doorontwikkelde product zelf (incl. backing): de werkzaamheid, toepasbaarheid en of het 

leverbaar is op rol; 

- Een werkende, interne tool voor samenwerking en orders; 

- Publicaties en persberichten (innovatie in design- weef- en interieurbranche) 

- Totale begrote kosten  €    125.000 



 

 

 

- Totale subsidiabele kosten €    125.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (40,0% aanjaagbijdrage, 40,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project combineert op innovatieve wijze design met ambachtelijke en 

moderne productietechnieken. Het consortium is evenwichtig en het project oogt realistisch. De 

Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

40,0% van de begrote projectkosten van € 125.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000. 

 
PlasmaPendix 

PlasmaPendix is een bij TU Eindhoven ontwikkelt medisch hulpmiddel dat mensen met een stoma 

helpt door de stank uit de stomazak te neutraliseren en de druk in de zak te reguleren. Een functioneel 

prototype is door een gebruiker met succes toegepast in de dagelijkse praktijk. In samenwerking met 

het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is nu een gebruikersonderzoek in voorbereiding bij een tiental 

stomadragers. Doel van dit gebruikersonderzoek is Proof of Concept te verkrijgen dat de PlasmaPendix 

problemen met geur, ballooning en pancaking inderdaad kan voorkomen in de dagelijkse praktijk. In de 

eerste fase zal de toegevoegde waarde van de PlasmaPendix in een beperkt onderzoek in het 

Catharinaziekenhuis worden aangetoond en zal mede op basis van de input van dit 

gebruikersonderzoek een Programma van Eisen worden opgesteld. Tevens zullen er strategieën 

worden uitgewerkt voor regulatoire zaken, voor marktbenadering en voor financiering. Het project kent 

de volgende onderdelen: 

- Gebruikersonderzoek met Catherina ziekenhuis met bestaand functioneel prototype 

- Op basis van feedback herzien van programma van eisen en ontwikkeling van industrialiseerbare 

bèta-versie 2 van de PlasmaPendix 

- Verbeteren en industrialiseerbaar maken van de plasmatechnologie 

- Opstellen en starten van implementeren van marketingstrategie 

- Opstellen en starten van implementeren van regulatoire strategie 

- Verkrijgen financiering volgende fase: RABO bank innovatie lening aanvraag is ingediend. 

Het project leidt tot de uitkomsten van een gebruikersstudie bij 10 patiënten met rapportage van 

mogelijke verbeterpunten. Daarnaast liggen er uitgewerkte strategieën voor certificering, markt en voor 

financiering en is financiering voor de volgende fase (ontwerpen, fabricage en certificering definitieve 

product en marktintroductie) verworven. 

- Totale begrote kosten  €      75.875 

- Totale subsidiabele kosten €      75.875 

- Gevraagde bijdrage  €      37.500 (49,4% aanjaagbijdrage, 49,4% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op een veelbelovende toepassing van high tech op de 

medische markt. Daarvoor wordt een gebruikersonderzoek gedaan. Hoewel PlasmaPendix ook bij 

eerdere projecten betrokken is geweest, kan deze aanvraag voor deze specifieke ontwikkeling als 

tweede aanvraag worden gezien. Volgens de interne richtlijn van de Adviesgroep, is ondersteuning 

door het Stimuleringsfonds dan mogelijk, maar zal een volgende aanvraag voor dezelfde 

doorontwikkeling moeten worden afgewezen. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde 

het toekennen van een bijdrage van maximaal 49,4% van de begrote projectkosten van € 75.875, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 37.500 met de nadrukkelijke opmerking dat voor projecten 

die in het verlengde liggen van een eerdere aanvraag maximaal twee maal een bijdrage zal worden 

verstrekt en dat verdere aanvragen voor deze ontwikkeling dan ook zullen worden afgewezen. 

 

Next-Level Inerte Productieomgeving 

Doel van het project is een onderzoek naar de haalbaarheid en het maken van een getest prototype 

van een hoogwaardig inerte productieomgeving voor elektrospinmachines. IME uit Waalre ontwikkelt 

vooral voor de onderzoeksmarkt electrospinmachines. Daarmee kan men nanofibers maken, die zijn 

om te vormen tot een extracellulaire matrix ECM. Dat organische materiaal lijkt erg op menselijke cellen 

en kan daar uitstekend mee samenwerken. Verder is het biologisch afbreekbaar en na 6 maanden door 



 

 

 

eigen cellen vervangen. Deze technologie is nu zo ver, dat er implantaten kunnen worden gemaakt die 

weefsel en orgaanstructuren in het lichaam kunnen herstellen en vervangen. Daarom krijgt de 

MedTech industrie steeds meer belangstelling voor deze machines. Om aan hun eisen te voldoen is er 

echter een nieuwe inerte (steriele) productieomgeving nodig, voor machines die 100% repeteerbaar en 

controleerbare implantaten maken. Bouwen en testen van zo’n prototype is doel van dit project. De 

eisen die aan implantaten in het menselijk lijf worden gesteld zijn zeer streng, terwijl de nanofibers voor 

de kleinste verandering in omstandigheden gevoelig zijn. Daarom wil men een cleanroom+ als 

productieomgeving bouwen. Die moet zowel tegen hoogspanning (nodig voor de productie van de 

fibers) kunnen als 100% steriel zijn. 

Men denkt via inerte kunststof de oplossing te kunnen bieden. Daarvoor  is BKD projectpartner, gezien 

hun expertise met dit type kunststof. Het project bestaat uit drie werkpakketten: 

1. Voorstudie en systeemontwerp (o.a. het testen infrarood lassen). 

2. Bouw van het machine prototype. 

3. Validatie en redesign van de machine. 

Het project leidt tot de validatie van een productieomgeving die met voldoende precisie 

reproduceerbaar inzetbaar is, o.a. met toepassing van een nieuwe lastechniek. Uiteindelijk zorgt dit 

voor de realisatie van een nieuwe generatie IME-electrospinmachines die volledig opgebouwd zijn uit 

inerte kunststoffen. 

- Totale begrote kosten  €    107.200 

- Totale subsidiabele kosten €    107.200 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (46,6% aanjaagbijdrage, 46,6% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is gericht op een bijzonder innovatieve cross-over tussen high tech en 

medisch. Het betreft een typisch aanjaagproject, wat het begin vormt van een waarschijnlijk nog lang 

traject naar de markt. Bij slagen van dit traject is er wel sprake van een grote potentie. Het project is 

erg innovatief en het consortium is ter zake kundig. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, 

zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 46,6% van de begrote projectkosten van € 

107.200, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 
Cool PLL 

Een niet onbelangrijk gedeelte van de huidige wereldwijde energiebehoefte (ca 2 %, ongeveer 400 

TWh) gaat tegenwoordig naar data-centra en dat aandeel stijgt nog steeds. Om de nog steeds 

stijgende vraag naar hogere datasnelheden en de behoefte tot beperking van het energieverbruik te 

kunnen combineren heeft Cool Optics een zeer snelle en energiezuinige transceiver en een specifiek 

bijbehorende IP netwerk stack bedacht. Door deze transceiver zeer snel en vooral tijdig in- of uit te 

schakelen, kan de energiebehoefte van de datacommunicatie binnen de datacentra naar verwachting 

met 30-40% dalen, zonder daarmee in snelheid (= met name throughput en latency) in te hoeven 

boeten. Deze vinding, "Lock & Link", is inmiddels positief gesimuleerd, en daarop door Cool Optics 

gepatenteerd. Volgende stap is dit nu samen met een transceiver op lab-schaal in een geïntegreerde 

samenstelling te demonstreren en te meten. Daarvoor is echter een samenwerking noodzakelijk met 

een partner die de daarvoor aanvullende technologie en kennis in huis heeft. Doel van dit project is 

daarmee de haalbaarheid van het geïntegreerde Cool Optics concept (data stack, "Lock & Link" en 

transceiver) te testen, en daarmee de marktkansen reëler in te kunnen schatten. Het Lock & Link 

concept wordt in dit project op technische haalbaarheid en schaalbaarheid getest door een 

samenwerking met ItoM aan te gaan. Cool Optics zal daarbij het digitale deel (Lock & Link) van deze 

oplossing voor zijn rekening nemen. De haalbaarheid van deze schakeling zal worden aangetoond en 

d.m.v. een praktijktest bij de Dutch Data Center Association worden getoetst. ItoM zal de haalbaarheid 

van een transceiver op deze snelheid, uitgerust met de Lock & Link technologie, onderzoeken. 

Tenslotte zullen beide elementen (digitaal en analoog) worden geïntegreerd in een model, waarmee de 

haalbaarheid van een maakbare geïntegreerde oplossing op 200 Gbps eventueel aangetoond kan 

worden. Op hardware gebied leidt het project tot het bouwen van een simulatie/testbench waarin een 

4x50Gbps Ethernet stack gebruikt wordt in combinatie met het Cool Optics "lock & link" protocol. 



 

 

 

Daarmee wordt een haalbaarheidsmeting verricht om te meten of een transceiver werkend op 50Gbps 

binnen 10 ns aan-en-uit te schakelen is. 

- Totale begrote kosten  €    113.000 

- Totale subsidiabele kosten €    113.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (44,2% aanjaagbijdrage, 44,2% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het betreft hier een duidelijk high-tech project met een grote maatschappelijke 

(maar ook economische) urgentie. Hoewel het consortium smal is, wordt de ontwikkeling als kansrijk 

ingeschat. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van 

maximaal 44,2% van de begrote projectkosten van € 113.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage 

van € 50.000. 

 

RoBoSculpt Head Fixation 

De EMRobotics chirurgische robot RoBoSculpt maakt zeer precieze botchirurgie mogelijk voor een 

efficiënte plaatsing van cochleaire implantaten. Dit helpt bij de behandeling van gehoorverlies, zodat 

mensen weer deel kunnen uitmaken van de samenleving met aanzienlijk minder last, aanzienlijk 

minder behoefte aan hulp en betere kwaliteit van leven. De robot gebruikt pre-operatieve beelden en 

kan autonoom navigeren en boren en/of frezen in het schedelbot. Voor nauwkeurige procedures voor 

botverwijdering in de schedelbasis moet de schedel van de patiënt bijna perfect stil blijven tijdens de 

operatie. Elke relatieve beweging van de schedel ten opzichte van de robotbasis zal de foutmarge 

vergroten. Bovendien moet de robot worden 'verteld' waar de operatieplaats zich bevindt in de ruimte, 

om de geplande operatie op de patiënt nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben we een 

oplossing nodig voor de registratie (kalibratie en fixatie) van het hoofd van de patiënt. Het project is een 

voortzetting en uitbreiding van het eerder gesubsidieerde project 5.720: RoBoSculpt calibration-unit. 

Het vorige project richtte zich voornamelijk op het kalibreren van de robot t.o.v. de patiënt. In het 

nieuwe project wordt de aandacht voornamelijk gericht op de fixatie van het hoofd. Daarvoor zijn 

grofweg acht mogelijkheden voorhanden, die allen op voor- en nadelen en toepasbaarheid 

geanalyseerd moeten worden, waarna een prototype wordt ontwikkeld en getest. Het project resulteert 

in een oplossing voor het hoofdfixatie- en registratieprobleem en een ontwerp dat geschikt is voor 

gebruik in de praktijk. De head fixation unit zal worden ontworpen, gebouwd en getest, en de registratie 

zal op meerdere botstestmonsters worden getoond. 

- Totale begrote kosten  €    101.500 

- Totale subsidiabele kosten €    101.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (49,3% aanjaagbijdrage, 49,6% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project vormt een voortzetting van en vervolg op een reeds eerder 

gesubsidieerd project. Zowel inhoudelijk als qua businesscase is het project interessant. Het 

consortium is ter zake kundig en de verdeling van de cofinanciering komt aardig overeen met de 

belangen van de verschillende partijen. Conform de interne richtlijn van de Adviesgroep zou een (mits 

inhoudelijk en economisch relevante) tweede aanvraag in lijn met een eerdere aanvraag gehonoreerd 

kunnen worden, maar zal op een derde aanvraag in dezelfde lijn altijd afwijzend worden gereageerd. 

De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

49,3% van de begrote projectkosten van € 101.500, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000 met de nadrukkelijke opmerking dat voor projecten die in het verlengde liggen van een eerdere 

aanvraag maximaal twee maal een bijdrage zal worden verstrekt en dat verdere aanvragen voor deze 

ontwikkeling dan ook zullen worden afgewezen. 

 
Rapid Prototype Flex RF Front End 

Doel van het project is het ontwikkelen van een flexibele productielijn voor een op maat gemaakte solid 

state FMCW-radar. De compactheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid van de radar zijn drie cruciale 

factoren voor dit project. Door een modulair ontwerp van de radar kunnen meerdere dezelfde 

zenderketens en dezelfde ontvangerketens (Multi In en Multi Out, ofwel MIMO) specifiek op maat 

gemaakt en samengesteld worden tot een compleet hoogfrequent frontend (antennes, zenderketen en 



 

 

 

ontvangerketen) met verschillende specificaties voor de specifieke toepassing. Door het unieke 

compacte radar-concept is de radar portable te gebruiken en goedkoop in aanschaf. De drempel om 

deze radar aan te schaffen is hierdoor vele malen lager dan bij de reeds bestaande radars zoals de 

Square van Thalys of de Vogelradar van Robin. Door een eenvoudige, flexibele en schaalbare 

productiewijze middels 3D-print technologie kan een nog betere betaalbare productiewijze worden 

gerealiseerd. De huidige bestaande radars, voor toepassing in de beveiliging van kritische 

infrastructuren, zijn veel duurder, minder compact, verbruiken meer energie en zijn door de bewegende 

delen vaak gevoeliger voor onderhoud en zijn zeker niet portable. In dit ontwikkelproject wordt 

onderzocht of met ‘smart industry’-technologie, zoals 3D-printing op een eenvoudige, goedkope, 

flexibele en schaalbare wijze deze verschillend samengestelde radarsystemen kunnen worden 

geproduceerd. Daarvoor zetten partners de volgende stappen: 

- R&D (analoog en digitaal ontwerp frontend, signaalprocessing, GUI ontwerp, communicatie, 

mechanisch) 

- Engineering 

- Systeemintegratie en hoogfrequent testen 

Het project leidt tot: 

- Een demonstrator t.b.v. slimme en flexibele productie 

- Een innovatieve, geïntegreerde oplossing op basis van rapid prototyping en gebruik van slimme 

materialen 

- Een verbeterde oplossing voor surveillance op basis van een betaalbare en compacte surveillance 

FMCW-radar technologie. 

- Totale begrote kosten  €    119.250 

- Totale subsidiabele kosten €    119.250 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (41,9% aanjaagbijdrage, 41,9% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een vernieuwende 

productietechnologie voor op maat gemaakte solid state FMCW radar. Deze radar voor beveiliging en 

bewaking kan daardoor portable, goedkoper, compacter, energiezuiniger en onderhoudsarmer worden. 

Er is al concrete belangstelling vanuit de markt getoond. De Adviesgroep gaat akkoord met het 

preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 41,9% van de begrote projectkosten 

van € 119.250. 

 

Bollen Poot Machine 

Bloembollen worden in zakken, gaasbakken en in potten verkocht. Om deze bloembollen op pot te 

kunnen leveren, worden er bij bollenkwekers uit heel Nederland in de maanden september tot en met 

april vele fysiek belastende werkzaamheden verricht door seizoenarbeiders. Omdat kwalitatief goede 

seizoenarbeiders in de laatste jaren alsmaar duurder en schaarser worden, willen steeds meer 

bollenkwekers enkele stappen uit het productieproces, waaronder het op pot zetten van de 

bloembollen, automatisch kunnen uitvoeren. De doelstelling van het project is dan ook het fysiek 

aantonen van de werking van een automatische bollen poot machine, die een bol kan detecteren, de 

oriëntatie van de bol kan bepalen, de bol kan oppakken, kan positioneren en in een pot kan plaatsen. 

Om de doelstelling te realiseren, gaat Brom het prototype in detail ontwerpen, ontwikkelen en testen. 

Het te ontwikkelen prototype zal uit de volgende modules bestaan: 

1. Aanvoermodule bloembollen; 

2. Visionsystemen die de bollen detecteren, de oriëntatie van de bollen bepalen en van boven in de 

bloempotten bepalen waar de ruimte is om een bloembol in de pot te plaatsen; 

3. Separeersysteem dat de niet bruikbare (o.a. rotte) bloembollen uitwerpt; 

4. Grijpsysteem en robot dat de bloembollen op kan pakken en op de juiste manier in de pot kan 

stoppen; 

5. Aan- en afvoermodule trays met bloempotten. 

Om het werkingsprincipe vervolgens aan te tonen, gaat Brom testen uitvoeren met verschillende typen 

bloembollen, waaronder hyacinten, muscari en anemonen. Wanneer het prototype van de bollen poot 



 

 

 

machine alle drie deze typen bloembollen, die variëren qua omvang en kwetsbaarheid, op een correcte 

manier detecteert en in de pot plaatst, heeft Brom de doelstelling van het project gehaald. Het project 

leidt tot een werkend prototype met de genoemde 5 modules en de uitvoering van 3 testen met 3 

verschillende typen bloembollen. 

- Totale begrote kosten  €    131.000 

- Totale subsidiabele kosten €    130.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (38,2% aanjaagbijdrage, 38,5% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep Het project richt zich op het automatiseren van menselijke handelingen in de 

agrarische markt. Daarmee richt men zich op een branche met grote problemen om aan 

seizoensarbeiders te komen. De markt vertoont nog groei, maar die wordt bedreigd door de 

personeelsproblemen. Dit project kan daar (gedeeltelijk) een oplossing voor vormen. De Adviesgroep 

gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 38,2% van de 

begrote projectkosten van € 131.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 
Ultracompacte FM-voice transceiver 

Slechte communicatie tussen verschillende hulpdiensten kan bij noodsituaties tot risicovolle situaties 

leiden. Wanneer niet eenduidig en snel gecommuniceerd kan worden tijdens een calamiteit, kan een 

noodsituatie ontsporen, met als gevolg dat de algehele veiligheid van betrokkenen in gevaar kan 

worden gebracht. 

In dit project ontwikkelen de projectpartners een ultracompacte FM-voice portofoon die: 

1. om kan gaan met extreme omstandigheden; 

2. een kwalitatief hoogstaande communicatie bewerkstelligt ten behoeve van de verstaanbaarheid; 

3. altijd kan worden voorzien van belangrijke updates; 

4. een groter bereik kent zodat contact te allen tijde wordt gegarandeerd; 

5. een hoge security kent waardoor kraken niet mogelijk is. 

Daksh B.V. en Velltec B.V. verwachten deze hoogstaande portofoon te kunnen ontwikkelen door een 

combinatie van slimme analoge en digitale technieken. Om de doelstelling te realiseren ontwikkelt het 

consortium het volgende binnen dit traject: 

- Een duurzame en eenvoudig hanteerbare portofoon met High-frequency RF-techniek. 

- Geavanceerde signal processing (3-punts geluidsbronlokalisatie) waardoor de verstaanbaarheid 

significant verbetert in vergelijking met bestaande technieken. 

- Een innovatieve Bluetooth Low Energy (BLE)-module, waarmee portofoons eenvoudig voorzien 

kunnen worden van toekomstige updates met minimaal batterijverbruik en makkelijk gelinkt kunnen 

worden aan third party hardware. 

- Aangepaste signaalverwerking om de beperkingen van klassieke analoge FM aanzienlijk te 

verbeteren, wat resulteert in een verdubbeling van het zendbereik. 

- Encryptiemethodieken waarbij zowel security als performance gegarandeerd worden. 

Na afloop van het project zijn de volgende concrete resultaten behaald: 

- Nieuw ontwikkelde software voor de BLE-module, 3-punts geluidsbronlokalisatiefunctie en Over-the-

Air updatefunctionaliteiten; 

- Een nieuwe, goedkope portofoon met revolutionaire IoT en audio-techniek. 

- Totale begrote kosten  €    118.500 

- Totale subsidiabele kosten €    118.500 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (42,2% aanjaagbijdrage, 42,2% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het betreft hier een technisch ontwikkelproject om de kwaliteit van portofoons 

(met name voor hulpdiensten en andere gebruikers in lawaaiige omgevingen) te verbeteren. De 

samenwerking is evenwichtig en partner Velltec heeft al een goede positie op deze markt. Het project 

oogt kansrijk. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage 

van maximaal 42,2% van de begrote projectkosten van € 118.500, wat neerkomt op een maximale 

bijdrage van € 50.000. 

 



 

 

 

Energienetwerk Flight Forum 

De algemene doelstelling van het project is om middels virtuele uitwisseling van zelf opgewekte energie 

Flight Forum tot het duurzaamste bedrijvenpark van Nederland te maken. Flight Forum C.V. en de 

gevestigde ondernemers op het park hebben de ambitie om het meest duurzame bedrijvenpark van 

Nederland te worden. In samenwerking met de gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e) wil zij een project uitvoeren gericht op lokale energiehandel. Het terrein zal - door 

enkele fysiek technische ingrepen- als toekomstige proeftuin fungeren voor verschillende 

energiegerelateerde innovaties, afkomstig van startups en bedrijven uit de regio. Het bedrijventerrein 

zal tegelijkertijd het toneel zijn voor vooraanstaand onderzoek op het gebied van het flexibel omgaan 

met elektriciteit, zodat de bedrijven hieraan samen geld kunnen verdienen. Het huidige consortium 

bestaat uit Flight Forum C.V., gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven. Deze 

partijen treden op als (co-)financiers. Daarnaast is er een 2-tal externe partijen betrokken bij het project. 

Morgenmakers (Eindhoven) wordt als regionale partij ingehuurd om het opbouwen en managen van de 

community op zich te nemen. Zij werken reeds op Flight Forum en zijn bekend met de bedrijven. 

Daarnaast wordt Enablemi ingeschakeld. Zij is met een satelliet werkplek ook in Eindhoven 

vertegenwoordigd. Enablemi brengt kennis in van een aanpalend project (BZO Community-flex) welke 

door de Topsector Energie is gefinancierd. Het hoofdproject zal bestaan uit 4 fasen, waarbij slechts 

voor de aanjaagfase (fase 1) subsidie wordt gevraagd. De activiteiten van de aanjaagfase bestaan uit: 

- onderzoeken technische haalbaarheid 

- onderzoeken economische haalbaarheid (businesscase op hoofdlijnen) 

- opzetten pilot 

- projectmanagement 

Fasen 2, 3 en 4 beslaan de realisatie van het project. Met het project worden de volgende concrete 

resultaten bereikt: 

- Rapportage met het flexpotentieel (bij bedrijven) op het park. 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen projectpartners. 

- Lijst van potentiële deelnemers. 

- Intentieverklaringen aspirant-deelnemers. 

- Marketing- en communicatieplan en materiaal omtrent energie-community. 

- Concrete uitwerking van het uitvoeringsplan fasen 2, 3, 4. 

- Financieringsbehoefte fasen 2, 3, 4 duidelijk. 

- Propositie duidelijk, inclusief financieringsarrangement. 

- Blauwdruk methodiek om ook in andere gebieden te kunnen starten. 

- Prognose vermindering energieverbruik en CO2-reductie. 

- De businesscase (op hoofdlijnen). 

- Totale begrote kosten  €    142.200 

- Totale subsidiabele kosten €    111.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (35,2% aanjaagbijdrage, 45,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een model voor energie-uitwisseling 

op Flight Forum. Daarbij worden producten van regionale partners ingezet. Het economisch effect is 

daarmee voornamelijk indirect. Gezien de brede vertegenwoordiging van bedrijven in Flight Forum, 

verdient het project in de ogen van de Adviesgroep een positief advies. De Adviesgroep gaat akkoord 

met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 35,2% van de begrote 

projectkosten van € 142.200, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 
LANSPADS 

Het doel van de partners Lans Innovation en Van Happen Containers is het produceren van een lucht- 

en waterdicht afdeksysteem voor voederkuilen én grondplaten voor de kampeersector via pads. Die 

pads zijn zeshoekig en schakelbaar met een diameter van 60 cm. Ze zullen worden gemaakt van LDPE 

(Low Density PolyEthyleen) korrels. Een gerecycled product dat van Happen maakt uit restafval. 

Daarmee wil men tevens een bijdrage leveren aan het meer circulair maken van de markt van 



 

 

 

kunststofafval. Het hergebruik van kunststof vindt nog nauwelijks plaats, vooral omdat nieuwe plastics 

veel goedkoper zijn dan plastics van hergebruikte kunststof. Naast de markt van voederkuilen (Lans 

heeft een netwerk in de agrarische sector) wil men ook afzet in de kampeersector meenemen. Aan dit 

voorstel is reeds de ontwikkeling van een Alfa prototype pad vooraf gegaan. Die is gemaakt door TU/e 

Sure Innovation. Verder is met gebruik van een SAR subsidie door Salemate een nog niet afgerond 

marktonderzoek gedaan. Daaruit komt in ieder geval naar voren dat er in de kampeersector ook 

kansen voor deze pads liggen.  Het project bestaat uit vijf werkpakketten: 

1. Testen van het Alfa prototype op twee grote agrarische bedrijven. 

2. Op grond van feedback uit die tests ontwikkelen van Bèta prototype dat seriematig geproduceerd 

kan worden.  

3. Ontwikkelen van een productieproces, waardoor  er met de inzet van een te  ontwikkelen matrijs een 

kostprijs van € 3,25 per pad gaat worden gerealiseerd. 

4. In overleg met potentiële gebruikers ontwikkelen van een pad voor de markt van vloeren in de 

kampeersector. 

5. Ontwikkelen van een matrijs en productieproces voor dat segment. 

Het project moet leiden tot twee pilots die inzicht geven in de functionaliteit van het Alfa prototype, een 

Bèta prototype waarmee seriematig geproduceerd kan worden, het ontwikkelen van een ontwerp van 

pads voor de kampeersector en het ontwikkelen van twee matrijzen voor productie in beide sectoren. 

- Totale begrote kosten  €    105.000 

- Totale subsidiabele kosten €    100.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (47,6% aanjaagbijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project is innovatief en richt zich op het opwaarderen van een laagwaardig 

restproduct tot voor de markt aantrekkelijke nieuwe producten. De samenwerking is evenwichtig en de 

beoogde doelgroep is betrokken in het project. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde 

het toekennen van een bijdrage van maximaal 47,6% van de begrote projectkosten van € 105.000, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 

Zorgrobot voor reductie stress en lachgas bij sedatie kinderen 

Hoofddoel van het project is het ontwikkelen van software voor een humanoid robot voor ziekenhuizen. 

No1Robotics is een start-up in de gezondheidszorg met unieke ideeën over inzet van humanoid robots. 

Dit bedrijf heeft in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum 

recent een pilot uitgevoerd op de zogeheten PIPO poli (plas en poep problemen). Op de poli is Mr. 

Pepper, een sociale robot ingezet. No1Robotics en de ziekenhuizen willen de samenwerking 

intensiveren en toespitsen op een ander terrein: stressreductie en vermindering van lachgas voor 

kinderen bij sedatie. Uit onderzoek bij het Radboud Ziekenhuis Nijmegen is namelijk gebleken dat daar 

een enorm potentieel in het verschiet ligt. Met de recent opgedane ervaring met de zorgrobot, zien de 

ziekenhuizen kans om het wachtkamerbezoek voor kinderen en handelingen bij de prikpoli anders in te 

richten. Op dit moment gebruiken ziekenhuizen lachgas bij sedatie. Op zich werkt dat goed, maar 

kinderen kunnen er ziek van worden en het gebruik ervan is minder wenselijk. De zorgrobot kan de 

hartslag en bloedwaardes meten van de kinderen, zorgt door zijn interactie voor afleiding, waarmee het 

gebruik van lachgas en stress sterk gereduceerd kan worden. Het project bestaat uit: 

-Inventariseren en onderzoeken van patiëntdata, waarmee de usecase wordt vormgegeven 

-Ontwikkelen van de benodigde software 

-Uitvoeren van praktijktests 

-Marktonderzoek, uitwerking van de businesscase en promotie 

-Projectcoördinatie en -administratie 

Het project leidt concreet tot een data file van de ziekenhuizen, een geprogrammeerde zorgrobot, een 

evaluatierapport van de praktijktest, een marktonderzoek en businesscase en geproduceerde promotie 

video's. 

- Totale begrote kosten  €    100.000 

- Totale subsidiabele kosten €    100.000 



 

 

 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (50,0% aanjaagbijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project ontwikkelt een nieuwe toepassing van een reeds door No1Robotics en 

in de praktijk geteste zorgrobot. Sterk punt van de aanvraag is de betrokkenheid van de ziekenhuizen 

als beoogde klant. Het project kan maatschappelijk en economisch relevant geacht worden. De 

Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

50,0% van de begrote projectkosten van € 100.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000. 

 

Slimme Pion 

Doel van het project is het ontwikkelen van een slimme sport- en spelset die enerzijds op interactieve 

en leuke wijze bewegen en sporten stimuleert bij kinderen en sporters en die anderzijds objectief de 

prestaties meet en op basis van de data de speler/sporter aanzet tot opvolgende 

oefeningen/spelelementen om de vaardigheden/prestaties te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling is 

om met deze product-markt-combinatie wereldwijd onderscheidend te zijn door een betaalbaar en 

veelzijdig professioneel product neer te zetten op de doelmarkten breedtesport, topsport, kinderopvang, 

basis- en voortgezet onderwijs, recreatiemarkt (B2B) en individuele gebruikers (B2C). Partners 

ontwikkelen een set van 3 kegels (wobblers), 1 schotmat, 4 slimme koppen met een oplader en een 

app. De koppen kunnen op de kegels en op de schotmat geplaatst worden en kunnen afzonderlijk en 

met elkaar communiceren. De set moet diverse functies kunnen meten en door trainingsmethodieken 

ook kunnen beïnvloeden. De set moet geproduceerd kunnen worden voor een bedrag rond de 400 

euro en moet voor minder dan 1000 euro op de markt kunnen komen. Het project bestaat uit het 

ontwikkelen van leerlijnen, software en hardware, die vervolgens getest zal worden bij twee voetbal- en 

twee hockeyclubs. Daarbij moet de basisset zowel single als multi-user spel- en dedicated 

trainingsoefeningen kunnen uitvoeren, waarbij de app via Bluetooth meet en registreert, de master 

aanstuurt en ruwe data omzet naar bruikbare informatie voor trainers. De kegel moet werken als een 

tuimelaar, veilig in gebruik en hufterproof zijn, geschikt zijn voor elk weertype en de impact van een 

voet- en hockeybal kunnen weerstaan. Het project moet een praktijkrijp prototype opleveren van de 

beoogde trainingsset. 

- Totale begrote kosten  €    252.020 

- Totale subsidiabele kosten €    252.020 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (19,8% aanjaagbijdrage, 19,8% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een slimme slimme sport- en spelset. 

Zowel technisch als inhoudelijk oogt het project innovatief en haalbaar. De beoogde doelgroep wordt 

beperkt betrokken bij de praktijktesten van het beoogde product. De Adviesgroep adviseert het 

toekennen van een bijdrage van maximaal 19,8% van de begrote projectkosten van € 252.020, wat 

neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 
3D-print Experience Lab: Driedimensionaal printen in textiel 

Projectpartners zullen gezamenlijk een 3D-print Experience Lab inrichten: een fysiek productie-, 

kennis- en expertisecentrum voor 3D-print technologie in textiel met het doel om nieuwe economische 

activiteit (omzet, werkgelegenheid) in de regio te creëren. Het Experience Lab richt zich op de volgende 

pijlers: 

· Inspiratie: bedrijven en geïnteresseerden inspireren ten aanzien van de vele 

toepassingsmogelijkheden van 3D-print technologie; 

· Educatie: bedrijven in staat stellen met 3D-print technologie aan de slag te gaan, door personeel te 

trainen en op te leiden. 

· Productie: uitvoeren van concrete opdrachten die bedrijven bij het Experience Lab neerleggen. Denk 

hierbij aan het 3D-printen van (onderdelen van) schoenen en het ontwerpen van specifieke designs 

voor theater- en musicalvoorstellingen; 

· Research & Development: samen met bedrijven experimenteren en onderzoek doen naar nieuwe 

toepassingen, materialen en efficiënte productieprocessen. 



 

 

 

De projectpartners zullen een fysiek 3D-print Experience Lab ontwikkelen waarin ze marktpartijen 

uitnodigen zich te laten inlichten/inspireren, zelf te experimenteren en concrete pilot producties uit te 

laten voeren. Het project bestaat uit de volgende werkpakketten: 

- Voorbereiding en inrichting (maken van afspraken met (potentiële) gebruikers en aanschaf van 

machines). 

- Uitvoering producties (pilot producties in opdracht van partijen uit de markt). 

- Workshops geven. 

- Coaching studenten. 

- Marketing en communicatie. 

- Vergroten commerciële business case (t.b.v. continuïteit van het Experience Lab na afloop van de 

projectperiode). 

- Projectmanagement 

Het project leidt tot het betrekken van tenminste 20 bedrijven bij het 3D-print Experience Lab en 

daarmee hen bekendmaken met 3D-print technologie en haar mogelijkheden, het verzorgen van 

minstens 25 workshops, het uitvoeren van minstens 10 betaalde productieopdrachten en het uitrollen 

van de technologie bij bedrijven zelf door het inrichten van 3 efficiënte en kosteneffectieve 

productieprocessen. 

- Totale begrote kosten  €    116.400 

- Totale subsidiabele kosten €    116.400 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (43,0% aanjaagbijdrage, 43,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het inrichten van een fysiek productie-, kennis- en 

expertisecentrum voor 3D-print technologie in textiel met het doel om nieuwe economische activiteit 

(omzet, werkgelegenheid) in de regio te creëren. Zowel de opzet van het project als het prospects-

portfolio is flink versterkt ten opzichte van de afgewezen aanvraag uit de vorige tender. Het huidige 

project biedt vertrouwen in de toegevoegde waarde. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, 

zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 43,0% van de begrote projectkosten van € 

116.400, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 

Intense 

Met deze subsidieaanvraag wilt Intense onderzoek doen naar de technische, ethische en legale 

limieten van authenticatie op basis van typgedrag op drukgevoelige toetsenborden. Ook wordt de 

analyse van prestatievermogen, emoties, stress, geestelijke vermoeidheid en kans op het krijgen van 

een burn-out onderzocht. Bij een succesvolle uitvoering van dit project is Intense in staat om 

bedrijfskritische systemen op de B2B markt te beveiligen door middel van keystroke dynamics. Tevens 

zal er op het einde van het traject een go/no-go moment plaatsvinden voor het maken van een 

healthcare product om ziekteverlof en prestatievermindering op de werkvloer te doen verminderen. Het 

project richt zich op het realiseren van een proof-of-concept van een authenticatiemethode op basis 

van key stroke dynamics op een drukgevoelig toetsenbord. Daarmee zou de kwaliteit van de 

authenticatie vergroot kunnen worden. Als bijkomend effect kunnen direct ook data worden verzameld 

die kunnen bijdragen aan een mogelijke businesscase op het gebied van stress-herkenning. Het 

project bestaat uit de volgende stappen: 

1. Inventariseren van eisen. 

2. Specificering onderzoeksmethodiek. 

3. Ontwikkeling prototypes authenticatietool en testsysteem. 

4. Uitvoering onderzoek. 

5. Marktvalidatie. 

6. Rapportage resultaten. 

7. Kennisoverdracht en publiciteit. 

Dit project moet leiden tot een model dat mensen kan onderscheiden door het typgedrag te analyseren. 

Vervolgens zou het burn-out karakteristieken moeten herkennen d.m.v. toetsaanslagen op een 



 

 

 

drukgevoelig toetsenbord. De werking en effectiviteit van deze modellen zal in een rapport doormiddel 

van correlatie en statistische bewijzen aangetoond worden. 

- Totale begrote kosten  €    100.300 

- Totale subsidiabele kosten €    100.300 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (49,8% bijdrage, 49,8% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een authenticatie- en 

beveiligingsoplossing op basis van de dynamiek van toetsaanslagen. Daarvoor gebruikt men de 

drukgevoelige toetsenbord-technologie die door Alltrons is ontwikkeld. De ontwikkeling lijkt kansrijk, 

mede ook gezien het netwerk van partners en externe partijen die men om zich heen verzameld heeft. 

De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 

49,8% van de begrote projectkosten van € 100.300, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 

50.000. 

 
De interactieve Smartwalk Route 

Het doel van de projectpartners Embedded Fitness en GBO Innovation Makers is om zogenaamde 

Smartstones te ontwikkelen en deze te plaatsen in de Helmondse wijk Brandevoort langs een 

Smartwalk route. Daarbij ontvangen zij financiële steun van Brainport Smart District (BSD) dat o.a. tot 

doel heeft de toekomstige wijk Brandevoort 2 tot de slimste wijk van de wereld te maken. De 

Smartstones zijn paaltjes met daarin audio, LED-verlichting en communicatietechnologie, die mensen 

verleiden (nudging) om meer te bewegen. Dat gaat o.a. door interactieve games die opdrachten via het 

paaltje aan wandelaars en hardlopers geven. Daartoe wordt ook een speciale app ontwikkeld. Het is de 

bedoeling om deze technologie zo te maken dat hij ook in bijv. een stoeptegel  kan worden 

geïntegreerd. De bedoeling van deze aanvraag is om een prototype te maken en te testen in de 

bestaande wijk Brandevoort 1. Men speelt met deze productontwikkeling in op de digitaliseringstrend in 

de sport- en bewegingswereld. Partners willen meer bewegen voor alle burgers laagdrempelig 

aantrekkelijker maken. Na succesvolle ontwikkeling van dit prototype wil men een geoptimaliseerd 

Bèta-prototype maken en dit grootschalig uitrollen in de wijk Brandevoort 2. Het project bestaat uit vijf 

werkpakketten: 

1. Het opstellen van een programma van eisen o.a. met bewoners. 

2. Ontwikkelen van een functioneel Alfaprototype van de Smartstone.  

3. Productie van 10 Smartstones.  

4. De ontwikkeling van een app. 

5. Een pilot met de 10 Smartstones langs een Smartwalk in Brandevoort en het vragen van feedback 

van de bewoners. 

Het project leidt tot de ontwikkeling van een Alfaprototype Smartstones, ontwikkeling van een applicatie 

ten behoeve van de Smartstones en uitvoering van een pilot met 10 Smartstone paaltjes in de wijk 

Brandevoort. 

- Totale begrote kosten  €    120.000 

- Totale subsidiabele kosten €    120.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (41,7% aanjaagbijdrage, 41,7% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op een het faciliteren van een maatschappelijke opgave 

d.m.v. een technologische oplossing. Technisch gezien lijkt het project haalbaar en mogen betrokken 

partners in staat geacht worden het beoogde resultaat te bereiken. Qua businesscase (en ook qua 

financiering van deze prototype-ontwikkeling en pilot) is het project sterk gericht op de publieke sector. 

De bij de aanvraag gevoegde intentieverklaringen geven wel vertrouwen in de kansrijkheid van het 

concept. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van 

maximaal 41,7% van de begrote projectkosten van € 120.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage 

van € 50.000. 

 

Goals Motivatieplatform: Challenge Accepted 



 

 

 

Het project richt zich op het ontwikkelen, valideren en vermarkten van het motivatieplatform “Challenge 

Accepted”. Dit wordt ingericht om de gezondheid, kennis en inzetbaarheid van cliënten en 

medewerkers te verbeteren en de kans op burn-outs te verminderen. Met behulp van techniek, 

groepstraining en persoonlijke begeleiding moet de gezondheid en productiviteit van de gebruiker 

toenemen. Het project bestaat uit het ontwerpen van een flowchart voor datastromen, een onderzoek 

naar de inzet van bestaande (open source) softwarecomponenten, ontwikkelen van de software 

architectuur, een maatwerk back-end ontwikkeling met eigen API en een pilot (bij o.a. Dynamo 

Eindhoven en Jeugdwerk Best). De pilot is gericht op kennisoverdracht aan ambulant jeugdwerkers, 

testen van motivatie doelgroep, trainen van HR medewerkers van gebruikers, ontwikkelen van demo 

materiaal en consultancy on-site. Het project moet leiden tot een werkbare app conform de technische 

specificaties, onderzoeksresultaten van de Universiteit van Tilburg en SportExperience, een 

klanttevredenheidonderzoek en een aantal nog nader te bepalen KPI’s, waaronder aantal gebruikers, 

lifetime van de gebruikers en beoordeling door de individuele gebruikers. 

- Totale begrote kosten  €    100.000 

- Totale subsidiabele kosten €    100.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (50,0% aanjaagbijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: De aanvraag werd in de april-tender van 2019 ook al ingediend en destijds 

afgewezen vanwege twijfel over de businesscase. De hernieuwde aanvraag is vooral versterkt op de 

uitwerking van de beoogde pakketten en de onderbouwing van de businesscase met potentiële 

afnemers. Het project richt zich op het ontwikkelen van motivatietools voor m.n. werknemers. Hoewel 

dit is een behoorlijk drukke markt is, hebben de aanvullingen in de hernieuwde aanvraag geleid tot 

voldoende vertrouwen in de marktpotentie en businesscase. De Adviesgroep gaat akkoord met het 

preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 50,0% van de begrote projectkosten 

van € 100.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 50.000. 

 

Samenwerking in de High-Tech keten 

Het project richt zich op het versterken van de samenwerking in regionale toeleverings- en after-sales 

ketens. Deze samenwerking betreft activiteiten die verder gaan dan de productie van onderdelen of 

modules en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe systemen, modules en onderdelen door de 

leverancier. En in het verlengde daarvan betreft het ook de bijbehorende Life-Cycle Management (LCM) 

services (installatie, customer service, garantie, obsolescence, upgrades & system enhancements, etc.). 

Een verbeterde samenwerking tussen OEMs, system integrators en parts suppliers moet resulteren in een 

versterkte innovatiekracht en concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken. Diverse 

studies laten zien dat OEMs op een hoger niveau wensen uit te besteden maar dat deze intentie stuit op 

een gebrek aan kennis, ervaring en routines op het gebied van ‘productization’, life-cycle management en 

ketensamenwerking bij toeleveranciers. 

Dit project richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, kunde, tooling en routines voor 

samenwerking in de keten en het delen van deze uitkomsten binnen regionale industriële netwerken. Een 

bestaande basistraining zal worden doorontwikkeld tot een “credential course” waaraan door Fontys en 

Brainport Industries een zogenaamde “Professional Badge”’ wordt verleend. Hiermee sluiten partners aan 

bij de agenda van het programma “Leren in Brainport”. 

Het project zal binnen de looptijd van het project, die door de eerdere aanhouding zal verschuiven, de 

volgende resultaten opleveren: 4 basistrainingen met in totaal 40 deelnemers uit bedrijfsleven, een zelf-

assessment ‘toolbox’ voor ketensamenwerking, 6 expert assessments bij deelnemende bedrijven, 4 pilots 

bij deelnemende bedrijven (validatie toolbox), een afsluitende workshop om kennis en ervaringen te delen, 

een Professional Badge certificaat voor professional skills, presentatie van de uitkomsten tijdens Brainport 

Industries Jaarcongres 2019 en vakpublicaties. 

Het project is gericht op het beter equiperen van eerste en tweede lijns toeleveranciers om de steeds 

verdergaande vraag vanuit OEM’ers te kunnen beantwoorden. In het project wordt een toolbox ontwikkeld. 

In deze aanvraag lijkt het draagvlak van uit het bedrijfsleven echter behoorlijk aanwezig en wordt dat ook 

aangetoond middels een aantal intentieverklaringen. 



 

 

 

- Totale begrote kosten  €    158.422 

- Totale subsidiabele kosten €    102.000 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (31,6% bijdrage, 49,0% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project streeft naar een verdere versterking van de regionale toeleverings- en 

after-sales keten. Wat voor het project pleit, is het feit dat een aantal bedrijven al daadwerkelijk 

aantoonbaar interesse heeft uitgesproken en zelfs bereid is tot het leveren van een bijdrage aan het 

project. Financieel is het project ten opzichte van de eerder aangehouden aanvraag stukken beter 

onderbouwd. Daarmee is aan de kritiekpunten die aan de eerdere aanhouding ten grondslag lagen, 

voldoende tegemoet gekomen. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen van 

een bijdrage van maximaal 31,6% van de begrote projectkosten van € 158.422, wat neerkomt op een 

maximale bijdrage van € 50.000. 

 

De slimme digitale medicijncoach 

Verkeerd medicijngebruik door de informatievoorziening vanuit de apotheek beter afstemmen met de 

patiënt is doel van het project. Daarvoor wil Pharmi haar bestaande platform als digitale apotheker met drie 

modules uitbreiden om daarmee de motivatie van gebruikers om goed hun medicijnen te gebruiken te 

verbeteren. Daarmee wil men tevens “verkeerd” medicijngebruik terugdringen en zo ook minder onnodige 

ziekenhuisopnames realiseren. Via “serious gaming” wil men gebruikers motiveren om meer betrokken te 

raken bij hun eigen medicijngebruik. Men wil deze digitale module “de Medicijncoach” als marktrijp product 

gaan aanbieden. Projectpartner Bright Cape wil als dataspecialist en ontwikkelaar van innovatieve 

zorgoplossing  haar positie in de zorg versterken. 

Pharmi (onderdeel van Pharmacare) heeft een digitale apotheek die via een app gebruikers de eerste 

dagen van medicijngebruik meer bekend maakt met zijn of haar medicijn. Bright Cape is gespecialiseerd in 

(big) data-analyse. Via SARA, een robot zorg ondersteuner, hebben zij ervaring in de zorg. Beide partijen 

zijn  gevestigd op de High Tech Campus. Het project bestaat uit drie stappen: 

1. Voorspellen en verbeteren van therapietrouw. Een softwaremodule    

    die geanonimiseerde data analyseert en het gebruik voorspelt. 

2. Validatie betrouwbaarheid input. Ontwikkeling van een module die  

    a.d.h.v. analyses en algoritmes gebruikersinput valideert. 

3. Motivatie gebruiker verbeteren. Via serious gaming benadering. 

Het project leidt tot een eenvoudige te gebruiken, slimme digitale medicijncoach die begeleiding biedt bij de 

eerste twee weken van medicijngebruik en daardoor verkeerd medicijngebruik voorkomt. Daarnaast levert 

het project een datamodel op waarmee individuele patiëntgegevens veilig en accuraat kunnen worden 

geanalyseerd. Dit alles leidt tot verbeterd inzicht in therapietrouw en medicijngebruik. 

De aangeleverde aanvullende informatie na aanhouding maakt duidelijk dat het project niet alleen gericht is 

op informatievoorziening en herinnering aan medicijngebruik, maar dat vooral ook de manier van 

informatieverwerking en therapietrouw wordt geanalyseerd door de door gebruikers zelf aangeleverde 

gegevens te combineren met algoritmes over de verwerking en beantwoording van informatie. Daarmee 

wordt specifiek op de gebruiker toegesneden informatie en advies gegenereerd, om zo optimale 

therapietrouw te bereiken. Dit gaat duidelijk verder dan bestaande medicijn-apps, die enkel een 

informerende en herinnerende functie hebben, maar die zich niet aanpassen aan de feedback van de 

gebruiker. Op verzoek van de Adviesgroep heeft de aanvrager gesproken met Zorgkluis, die een (op het 

eerste gezicht) vergelijkbare aanvraag heeft ingediend. Gebleken is dat beide partijen zich op wezenlijk 

andere onderdelen richten: waar Pharmi zich vooral richt op gespecificeerde en gepersonaliseerde 

informatievoorziening vanuit apothekers, richt Zorgkluis zich vooral op het goed inzichtelijk maken van 

patiëntgegevens in een Digitale Patiënt Omgeving. 

- Totale begrote kosten  €    103.200 

- Totale subsidiabele kosten €    103.200 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (48,4% aanjaagbijdrage, 48,4% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een slimme digitale medicijncoach, die 

veel verder gaat dan bestaande medicijn-apps. De digitale medicijncoach moet een volledig digitale 



 

 

 

apotheek vormen, die verkeerd medicijngebruik voorkomt en op basis van dataverzameling de complete 

informatievoorziening over medicijnen en medicijngebruik verbetert. Dit moet leiden tot een voor iedere 

gebruiker gepersonaliseerde informatievoorziening en benadering. Het verschil met het project van 

Zorgkluis is voldoende onderbouwd. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen 

van een bijdrage van maximaal 48,4% van de begrote projectkosten van € 103.200, wat neerkomt op een 

maximale bijdrage van € 50.000. 

 

DigitalTwin Platform 

De algemene doelstelling is de ontwikkeling van een DigitalTwin platform waarmee middels software en 

hardware de fysieke en de virtuele wereld dicht bij elkaar worden gebracht. Met dit platform kan er 

geëxperimenteerd worden zonder dat het een negatieve invloed heeft op het functioneren van het echte 

product of proces. Daarmee kunnen er ook nieuwe inzichten worden verzameld die weer toegepast kunnen 

worden in de realiteit. De aanvrager beoogt een PoC te ontwikkelen waarin de ontwikkeling van een 

technisch nieuw softwareplatform onderzocht wordt om een volledige installatie m.b.v. DigitalTwin 

technologie te kunnen simuleren en te testen. Deze DigitalTwin is een exacte digitaal kopie van een fysiek 

component met bijbehorende logica. Voornaamste toepassing die de aanvrager voor ogen heeft is 

simulatie (productie en assemblage simulatie). Dat zijn vaak zeer complexe processen en hebben te 

maken met aan- en afvoer van materialen en (eind)producten, verschillende bewerkingsstations en 

handelingen tussen deze stappen die uitgevoerd worden door operators, lopende banden, robots, etc. 

Het Poc bestaat concreet uit de volgende componenten: 

1. Code generator (PLC, SCADA, PC-based) op basis van de gemodelleerde omgeving aan de hand van 

de DigitalTwins 

2. Een testframework van combinaties van PLC, SCADA en PC code en infrastructuur (unit, regressie, 

integratie, code coverage, automatic testing binnen een deployment pipeline). 

3. Een UI waarmee de model-driven DigitalTwins projectspecifiek gedefinieerd en gekoppeld kunnen 

worden. 

4. Automatische import component (API) van DigitalTwins en projectmodellen op basis van het uitlezen van 

een bestaande installatie (een proces miner voor een fysieke installatie). 

5. Een visualiatie component waarmee een installatie in zijn geheel getoond kan worden in AR/VR maar 

ook op control systemen en dashboards. 

Om dit te bereiken is een drietal werkpakketten gedefinieerd: 

-Technisch onderzoek, verkenning en requirement analyse 

-Ontwikkeling PoC 

-Technisch testen en validatie 

Het project leidt tot een technisch onderzoek met verschillende go/no-go momenten, een code generator 

component, een test-framework, een UI component, een automatische import component (API) en een 

visualisatie component. Aan het einde moeten een unit test, integratie test en failure tests met goed gevolg 

worden doorstaan. 

Het gebruik van Digital Twins om nieuwe ontwikkelingen te kunnen testen, zonder daarbij direct te hoeven 

ingrijpen in vaak complexe processen is iets wat de komende tijd een steeds grotere vlucht zal nemen. 

Partners beogen een oplossing te ontwikkelen die een generiek platform oplevert om dit soort Digital Twins 

te genereren. De gebruiker van het platform zal door middel van een grafische interface geen software 

meer schrijven maar datapunten, aansturingen en functies modelleren en hardware configureren met drag 

& drop tools. Het project is innovatief en richt zich op een groeimarkt. De partners zijn goed thuis in de 

beoogde markt en technische ontwikkeling. Door aanvrager is de vraag over de mogelijkheid om met een 

generiek platform specifieke digital twins te kunnen modelleren, afdoende beantwoord. Hiermee is ook de 

kansrijkheid van het project richting afnemers onderbouwd. 

- Totale begrote kosten  €      60.000 

- Totale subsidiabele kosten €      60.000 

- Gevraagde bijdrage  €      30.000 (50,0% bijdrage, 50,0% v. subsidiabele kn.) 



 

 

 

Advies Adviesgroep: Het project is gericht op het ontwikkelen van Software as a Service voor een actueel 

en innovatief onderwerp. Inhoudelijk spreekt het project dan ook voldoende aan. In aanvulling op de 

aanhouding is door aanvragers ook voldoende aannemelijk gemaakt op welke manier de te ontwikkelen 

service moet gaan werken en meerwaarde moet gaan bieden voor potentiële afnemers. De begroting 

voldoet na correctie aan de eisen van het Stimuleringsfonds. De Adviesgroep gaat akkoord met het 

preadvies, zijnde het toekennen van een bijdrage van maximaal 50,0% van de begrote projectkosten van € 

60.000, wat neerkomt op een maximale bijdrage van € 30.000. 

 

PROCES Patiënt Real-time Oriented Clinical Expert System 

Het project heeft drie doelstellingen: 

Het eerste doel is de ontwikkeling van een real-time kennissysteem voor de MedischeKluis app. Zorgkluis 

heeft de MedischeKluis app ontwikkeld waarmee patiënten hun medische gegeven kunnen ophalen bij de 

huisarts, apotheek en ziekenhuis. Deze gegevens worden opgeslagen op de smartphone. De app is in 

januari 2020 in de appstore beschikbaar. Het kennissysteem heeft als doel: 

• medicatieveiligheid te bevorderen, 

• medicatieoptimalisatie, 

• medicatievermindering, 

• met daaraan gekoppeld het terugdringen van klachten en bijwerkingen. 

De combinatie van de app en het kennissysteem PROCES biedt Zorgkluis een unieke positie in de markt 

van chronisch zieken doordat het als enig bedrijf in Nederland in staat is om patiënten adviezen te geven 

waarmee hij zijn gezondheid kan verbeteren. 

Het tweede doel is om door de inzet van de MedischeKluis app met kennissysteem de zorgverlener 

(apotheker of huisarts) eerder te waarschuwen bij eventuele problemen en patiënten dan effectiever 

kunnen helpen. 

Het derde doel is efficiencyverbetering bij huisartsenpraktijken en apotheken. 

De volgende activiteiten worden ondernomen: 

Ontwikkeling van het kennissysteem; 

De inkoop van kennis, zowel op het gebied van kennissystemen als op medisch gebied; 

Het testen en implementeren van de ontwikkelde software, klinische regels (CRE) en statistische 

algoritmes (DSE); 

Het project leidt tot: 

-Concreet ontwikkelde klinische regels 

-Een Proof of Concept of een beta-versie van de Clinical Rules Engine en de Data Science Engine als de 

pilot met patiënten is gestart. 

-Een rapport van de bevindingen van patiënten, apotheker en huisarts in Asten. 

Het project richt zich op het ontwikkelen van een digitale patiëntenomgeving, uitgebreid met data-analyse 

en klinische afwegingsregels, waardoor het systeem patiënten, artsen en apothekers kan helpen met beter 

medicijngebruik en efficiencywinst, maar ook tijdig kan signaleren wanneer een bezoek aan de huisarts wel 

of niet opportuun is. Ingehaald / geholpen door de huidige realiteit, zal in het concept een module worden 

opgenomen om (voor de verwachte tweede golf) corona-klachten te herkennen en monitoren, om juiste 

insturing van patiënten te verbeteren. Op verzoek van de Adviesgroep heeft de aanvrager gesproken met 

Pharmi, die een (op het eerste gezicht) vergelijkbare aanvraag heeft ingediend. Gebleken is dat beide 

partijen zich op wezenlijk andere onderdelen richten: waar Zorgkluis zich vooral richt op het goed 

inzichtelijk maken van patiëntgegevens in een Digitale Patiënt Omgeving, richt Pharmi zich vooral op 

gespecificeerde en gepersonaliseerde informatievoorziening vanuit apothekers. 

- Totale begrote kosten  €    125.500 

- Totale subsidiabele kosten €    125.500 

- Gevraagde bijdrage  €      50.000 (39,8% aanjaagbijdrage, 39,8% v. subsidiabele kn.) 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het ontwikkelen van een digitale patiëntenomgeving, 

uitgebreid met data-analyse en klinische afwegingsregels, waardoor het systeem patiënten, artsen en 

apothekers kan helpen met beter medicijngebruik en efficiencywinst, maar vooral ook met betere en pro-



 

 

 

actievere begeleiding bij al dan niet contact opnemen met de huisarts. Het verschil met het project van 

Pharmi is voldoende onderbouwd. De Adviesgroep gaat akkoord met het preadvies, zijnde het toekennen 

van een bijdrage van maximaal 39,8% van de begrote projectkosten van € 125.500, wat neerkomt op een 

maximale bijdrage van € 50.000. 

 

Domino Effect 
Het totale (uit tenderronde 2019-II aangehouden) project is erop gericht op ketenoptimalisatie om te komen 
tot optimale inzet van zonne-energie, in eerste instantie door gebruik te maken van beschikbare 
dakcapaciteit op bedrijventerreinen. Middels het ontwikkelen van techniek en proces waarbij de inzet van 
drone technologie cruciaal is voor inmeten, plaatsen en beheren van zonnepanelen wordt inzicht en 
verbetering van de Total Cost of Ownership gerealiseerd. Uiteindelijke doel na het aantonen van de 
technische werking is om het proces verder uit te rollen zodat de toepassing ook voor andere 
installateurs/toepassers beschikbaar komt. 
Om dit te realiseren gaan de projectpartners de volgende activiteiten uitvoeren: 
- Analyse van aanwezige bottlenecks in de huidige waardeketen en processen; 
- Ontwikkeling van technisch innovatieve oplossingen om bottlenecks te elimineren en faalkosten te 
reduceren, zoals toepassing van kunstmatige intelligentie (predictive analytics), koppeling met databases 
en autonome drone monitoring; 
- Ontwerp van een nieuw geoptimaliseerd proces middels drone-technology inclusief toepassing van 
technische oplossingen, vanaf offreren tot aan vervanging PV na levensduur. 
De directe output als gevolg van de begrote werkzaamheden van dit project is: 
-Een toepassing om optimale plaatsing van PV systemen te analyseren middels drone-technologie; 
-Een proces om te komen tot optimale Total Cost of Ownership van zonnepanelen voor 
gebouwbeheerders/gebouweigenaren; 
-Een analyse en calculatie tool ten behoeve van locatieanalyse, forecast en beheer. 
-Inzicht in het plaatsingspotentieel op 3 geselecteerd terreinen (plus energietransitie-effect) d.m.v. een 
demonstrator. 
 
-Kosten 

-Subsidiabele kosten 

€       102.500,00 

€       102.500,00 

-Gevraagde bijdrage €         50.000,00 (48,8% aanjaagbijdrage, 48,8 % v. subsidiabele kn.) 

 

Advies Adviesgroep: Het project richt zich op het versnellen van de energietransitie door gebruik van 
drones en AI om snellere en betere analyses te kunnen maken van beschikbaar of reeds gebruikt 
dakoppervlak voor PV-installaties. Partners verwachten de dienstverlenging die zij hiervoor ontwikkelen 
economisch te kunnen uitnutten. In de toelichting na aanhouding is nadrukkelijker uiteengezet dat het hier 
om een ketenaanpak gaat van analyse voor plaatsingsmogelijkheden, via inspectie van de geplaatste 
installaties tot beheer, onderhoud en prestatie-analyse. Daarmee biedt het project, nadrukkelijker dan uit de 
oorspronkelijke aanvraag bleek, een totaaloplossing voor de PV-installatiebranche. De begroting is na 
aanhouding aangepast, waardoor deze nu ook voldoet aan de voorwaarden van het fonds. Op basis van 
bovenstaande informatie stelt de Adviesgroep aan het Dagelijks Bestuur voor om een aanjaagbijdrage van 
maximaal 48,8% van € 102.500,00, zijnde € 50.000,00 toe te kennen aan dit project. 
 


