


Breakoutsessie 

Digitalisering & Innovatie



Waarom support voor 
Innovatie en Digitalisering

84% ondernemers: innovatie cruciaal voor groeistrategie

80% ondernemers: bestaande businessmodellen staan onder druk

6% ondernemers: tevreden met eigen resultaten  (slagingspercentage <25%)
• het exacte probleem is niet altijd helder
• onbekend hoe te verbeteren in innovatie en R&D  



In deze breakout sessie
• MIT (Mira Hamraoui, provincie Overijssel)
• Digitale werkplaatsen (Erwin Altena, Oost NL)
• BOOST Netwerk (Bas Ramaker, provincie Overijssel)
• Vier tools voor inspiratie en versnelling (Marike Boertien, Novel-T)



MIT
Innovatieprojecten zijn onder andere gericht:



MIT
Subsidieregeling voor innovatieprojecten. Twee regelingen: 
1. MIT-haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject om de technische 

en economische risico’s in kaart te brengen. 
Open: dinsdag 20 april 2021, 09.00 uur 
Bedrag: 20.000 euro

Goed om te weten:
• Criteria: a) innovatief, b) economisch perspectief, c) technisch en financieel uitvoerbaar
• Modelprojectplan: verplicht format om het innovatieproject te omschrijven. Meer info via 

onze website en infosheet.
• Maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s: openstelling niet langer o.b.v. 

Topsectoren 

http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-subsidie-ubs-6-7/


MIT
Subsidieregeling voor innovatieprojecten. Twee regelingen: 
2. 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 en communicatie volgt medio april/mei.



Digitale Werkplaats Twente
- MKB bedrijf? Ö
- Digitaliseringsvraagstukken? Ö

- Niet weten waar te beginnen? Ö

- Publiek privaat samenwerkingsverband
- Samen met studenten en professionals stappen zetten



Digitale Werkplaats Twente
- Online sales & marketing
- Data
- (Kantoor)automatisering

- www.digitalewerkplaatstwente.nl

http://www.digitalewerkplaatstwente.nl/


Digitale Werkplaats Twente
- ACTUEEL: Digitale Marketing training

- 60 trainingsplekken voor ondernemers (bijna vol!)

- Inzicht in Google Ads, Social Media of Google SEO

- Eigen inbreng €250 advertentiebudget

- Doorlooptijd ca. 8 weken

- Inschrijven tot 12 maart!
- https://bit.ly/dwt-project-2021-voorjaar

- In het najaar ronde 2 

https://bit.ly/dwt-project-2021-voorjaar


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



Werkgroepen

• Smart Industry in actie
• Sociale innovatie
• Circulaire business modellen
• Artificial Intelligence



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
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We proactively approach businesses, identify their needs and 
guide them to the right services for their digital transformation



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


Vier Novel-Tools voor 
inspiratie en versnelling (1/2)
INNOVATIESCAN

• Snel inzicht in 

jouw innovatiesterktes en

–potentie

• Zelf doen of samen met een 

Novel-T relatiemanager

• Laat zien waar jouw vervolgstappen 

kunnen liggen

• Meer informatie vind je op

https://novelt.com/nl/services/innovati

escan-2/

CYBERSECURITYSCAN:
• Weerbaarheidsanalyse door 

gespecialiseerde partners

• Speciaal voor de maakindustrie

• Mens, techniek en organisatie

• Meer informatie vind je op

https://novelt.com/nl/cybersecurity/

https://novelt.com/nl/services/innovatiescan-2/
https://novelt.com/nl/cybersecurity/


Vier Novel-Tools 
voor inspiratie en versnelling (2/2)
INNOVATE GO

• Je innovatie versneld naar de markt

• Hands-on programma van 18 
weken met coaching, kennis en 
netwerk

• Ontwikkelen en vermarkten van je 
business case

• Meer informatie vind je op
https://novelt.com/nl/services/innovate
-go/

NOVEL-T SMART:
• Zet studenten in op je uitdaging

• SMART helpt met de omschrijving

• Matching met opleidingen en studenten

• Meer informatie vind je op
https://novelt.com/nl/smart/

https://novelt.com/nl/services/innovate-go/
https://novelt.com/nl/smart/


Meer informatie & contact
MIT: Mira Hamraoui, m.hamraoui@overijssel.nl
BOOST: Bas Ramaker, b.ramaker@overijssel.nl
Digitale werkplaatsen: Erwin Altena, erwin.altena@oostnl.nl
Novel-T: Marike Boertien m.boertien@novelt.com 06 24 898 340

mailto:m.hamraoui@overijssel.nl
mailto:b.ramaker@overijssel.nl
mailto:erwin.altena@oostnl.nl
mailto:m.boertien@novelt.com



