


Kennispoort Regio Zwolle 

Ynte van der Meer

manvantweemetertien

ynte@kennispoortregiozwolle.nl 

innovatie adviseur



Waarmee kunnen we 
helpen?

1. Finance

2. Fact finding

3. Friends

4. Fase



IQ

PQEQ

Slimme ideeën

Slimme combinaties

Kennis van zaken

Samenwerken

Goede partners

Mensenwerk

Gewoon doen!

Praktisch werken

Regelen



‘t Vershuus



Smart Café 4.0
Handelsmissie Agri & Food
CIRCO track



BOOST
Helpt ondernemers slimmer groeien.



Kerngroep



BOOST De navigator voor Smart Industry in Oost-Nederland

Werkt samen met kernpartners aan een concurrerende 
maakindustrie door het aanjagen en toepassen van Smart 

Industry.

Faciliteren van ondernemers met digitaal platform:
• Navigator functie
• Agendafunctie activiteiten kernpartners
• Verbinden van ondernemers
• Focus op 3’s: Smart, Sustainable en Social



EDIH BOOST ROBOTICS EASTNL
Robotics & Sensing Technology in Manufacturing, Healthcare and AgriFood 

“Our goal is to establish, in East Netherlands, a regional one-stop-shop for SMEs on digital transformation, specialised in digitalisation in 
the sectors Manufacturing, Healthcare and Agri-food. We will support businesses across Europe to increase the uptake, adoption and 

implementation of digital technologies in their products, services, daily operations and processes to enhance their business and
strengthen their position in European value chains.” – EDIH BOOST ROBOTICS EASTNL Consortium



A specialised one-stop-shop for SMEs on digitalisation



BOOST:
https://onlinetouch.nl/e-dsign/jaarmagazineboost2020

info@smartindustryoost.nl

+31 (0) 38 3033336

www.smartindustryoost.nl

@Boost_NL

https://onlinetouch.nl/e-dsign/jaarmagazineboost2020


MOVEDIGI
Digitale Werkplaats Regio Zwolle



Wat is het probleem?

Lage arbeids-
productiviteit

Achterstand in 
digitalisering

MKB 

Wil wel, 

maar hoe?



Digitale werkplaatsen

Digitalisering van het 
MKB met 2- 50 fte

Min EZK

Provincies

Gemeenten

Onderwijs

E-commerce

Data

Automatisering



Wat kan MOVEDIGI doen?

1. Digitaliseringsvraag scherp krijgen

2. Studenten inzetten voor uw vraag.

3. Studenten lossen een deel van de vraag op

4. Doorverwijzen naar professionals 



1. ONDERNEMERS 
VERTELLEN ONS VERHAAL 



HELP DE RETAILER
Actie in Kampen



WAARDEVOLLE 
INZICHTEN EN ADVIEZEN
“Samenwerken met studenten draagt bij aan de 

innovatiekracht van ons bedrijf Deelfiets Nederland. 

MoveDigi gaat met vijf digitaliseringsvraagstukken aan de 

slag. Van tracking analyses, softwarekoppelingen tot 

aan het verbeteren van de website. Ik kijk uit naar de 

waardevolle inzichten en adviezen van de studenten!”

OUMAR SYLLA, DEELFIETS NL | ZWOLSE DEELFIETS



2. INFORMEREN OVER 
HANDIGE REGELINGEN 



INZET COMMUNICATIE-
KANALEN VAN PARTNERS:
• Deltion, Landstede en Windesheim

• Kennispoort Regio Zwolle

• OostNL

• RegioZwolle

• Provincie Overijssel

• Rabobank

• BOOST Smart Industry

• MetaalUnie

• FME

• …..



4. DELEN EN ORGANISEREN 
VAN RELEVANTE WEBINARS 

en MASTERCLASSES



Bedankt

CONTACT:
Ynte van der Meer

if.vander.meer@windesheim.nl

Meer info 
www.movedigi.nl

mailto:if.vander.meer@windesheim.nl
http://www.movedigi.nl/


MIT R&D (tender)

Innovatieprojecten zijn onder andere gericht:



MIT R&D (tender)
MIT R&D Samenwerkingsprojecten: mkb-samenwerkingsverband om 
gezamenlijk te werken aan een innovatieproject.

Open: dinsdag 1 juni 2021, 09.00 uur; Sluit: donderdag 10 sept. 2021, 17.00 uur.

Bijdrage: max. 35% van subsidiekosten. Minimaal 50.000 euro en maximaal 
350.000 euro per MIT-samenwerkingsproject.   

Goed om te weten:

• Criteria: a) technologische vernieuwing, b) economische waarde, c) kwaliteit 
samenwerkingsverband, d) mate van impact maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda

• Modelprojectplan: verplicht format.

• Meer info op de website: 
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/


MIT R&D (tips & tricks)
• Technologische vernieuwing:

• Beschrijf het voorwerk (wat heb je al gedaan)

• Beschrijf wat je wilt gaan doen

• Beschrijf wat na het project nog moet gebeuren 
(standaardisatie, commercialisatie, communicatie, investeringen in mens of machines)

• Maak gebruik van TRL levels https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level

• Maak het concreet en kom met voorbeelden (een plaatje kan helpen)

• Als je het lastig vind om technische innovatie te beschrijven, beschrijf dan waar je in technisch opzicht het 
meest trots op zult zijn.

• Economische waarde
• Beschrijf niet alleen de business case voor jezelf, maar ook voor je partner en de eindgebruiker(s)

(hoe wordt hij/zij er beter van?)

• Is er een bepaalde trigger/urgentie in de markt die jou businesscase kan helpen? 

• Wie is de eindgebruiker en hoe benader je de eindgebruiker, hoe ziet jou sales proces er uit? 

• Als je al ervaring hebt met verkoop van innovatieve producten, vermeld dit dan! Ervaring telt altijd mee. 

• Wees ambitieus doch realistisch, er zijn maar weinig ZZP’ers die binnen 5 jaar de hele wereld veroveren! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level


MIT R&D (tips & tricks)
• Kwaliteit samenwerkingsverband

• Beschrijf elke partner en niet alleen de leadpartner

• Beschrijf eventuele ervaringen met innovatie, samenwerking, subsidies

• Beschrijf waarom de partners complementair aan elkaar zijn (dit kan verdergaan dan alleen techniek)

• Als jullie niet alle kennis zelf in huis hebben (wat heel aannemlijk is), hoe gaan jullie die kennis dan 
inkopen/inhuren/aannemen?

• Beschrijf het team, samenwerken is mensenwerk.

• Voor startups/jonge ondernemers – beschrijf eventuele ervaring van de eigenaar die buiten de startup zijn 
opgedaan. 

• Mate van impact maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda
• Probeer niet alleen de titel van een KIA te benoemen, maar ook op inhoud in te gaan.

• Probeer waar mogelijk te kwantificeren.

• Noem ook hoe je deze kennis deelt, ben je actief in netwerken, met studenten, werk je samen met 
intermediaire partijen zoals MKB Deventer, Zwolle, Kennispoort, Oost NL of de Provincie?

• Veel klinkt logisch en dat is het ook, een kwalitatief goed plan is een logisch samenhangend 
geheel waarin de aanvrager overtuigd! 



REACT & EFRO
• Grotere ‘broertje & zusje’ van de MIT R&D

• Grotere consortia, ook toegankelijk voor kennisinstellingen en het grootbedrijf

• REACT – Post Covid herstelfonds voor slimme uitrol van innovatieve technieken en 
processen

• 1e tranche geopend (en overtekend) op 1 april jl.

• 2e tranche verwacht per 1 december

• EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
• Programma 2021-2027

• Openstelling verwacht begin 2022 

• Beide programma’s te vinden op: https://www.op-oost.eu/

https://www.op-oost.eu/


REACT
• REACT 1e tranche

• Ca. 48 mln beschikbaar

• Ca. 130 mln aangevraagd

• Uitslag eind juni bekend

• Innovatieve ecosystemen

• Ontwikkelingsprojecten

• Projecten tot €5.000.000 subsidie

• REACT 2e tranche (onder voorbehoud)
• Ontwikkelingsprojecten

• Overige onderdelen nog onduidelijk

• Komende maanden meer duidelijkheid



REACT (tips & tricks)
• Algemene tips, daar exacte voorwaarden nog ontbreken

• Urgentie is belangrijk, alle middelen moeten voor 31 december 2023 zijn uitgegeven, maak duidelijk dat het project 
‘ready-to-go’ is. Vergunningen, wetgeving, veel (technische) onzekerheden kunnen dit negatief beïnvloeden.

• Het gaat om hoge TRL levels, dus niet om onderzoeksprojecten (dat past beter in EFRO).

• Bij hoge TRL levels passen investeringen, bij onderzoeksprojecten onderzoeksuren.

• Vorige tranche lag de nadruk van puntenverdeling op Bijdrage aan het OP en Duurzaamheid, zorg dat je hier geen 
punten laat liggen.

• Denk aan de tips van de MIT R&D, die ook op dit programma van toepassing zijn. 

• Maak een gedegen risico analyse, betrek technische, economische, financiële, juridische en organisatorische 
risico’s. Beschrijf daarnaast mitigerende maatregelen. 

• Zorg dat iemand die niet in jullie business zit ook grotendeels begrijpt wat er staat, het plan laten tegenlezen door 
vriend(in), partner, medewerker, mede aandeelhouder, Oost NL of wie dan ook kan veel opleveren. 

• De deskundigencommissie leest het plan als investeerder, zorg dat je project waard is om in te investeren. 



Contactgegevens 
MKB Deventer: 

Marco Kok m.kok@mkbdeventer.nl, 06-21280918

BOOST/EDIH: 

Bas Ramaker, b.ramaker@overijssel.nl, 06-33316337

Kennispoort/Digitale werkplaats: 

Ynte van der Meer, Ynte@kennispoortregiozwolle.nl, 06-171,05943

MIT R&D: 

Erwin Altena, Erwin.Altena@oostnl.nl,  06-14979533

mailto:m.kok@mkbdeventer.nl
mailto:b.ramaker@overijssel.nl
mailto:Ynte@kennispoortregiozwolle.nl
mailto:Erwin.Altena@oostnl.nl



