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Wij versterken de koplopers van morgen. 

We inspireren, stimuleren en faciliteren 

ondernemend en innovatief gedrag in onze 

programma’s en producten, want 

ondernemende koplopers maken het verschil.

Wij ontwikkelen bedrijven met toekomst. 

Novel-T creëert duurzame bedrijven, van 

pre-starters tot aan familiebedrijven door ze te 

inspireren en ondersteunen met het bereiken 

van hun toekomstperspectief. 

Wij optimaliseren de cruciale randvoorwaarden. 

Wij zetten ons in om de knelpunten in het regionale 

ecosysteem te verbeteren en talent, kapitaal, 

netwerk en faciliteiten met elkaar te verbinden. 

Wij bundelen krachten. 

Samen met partners zetten we in op thematische 

portfolio’s zodat er een krachtige regionale 

propositie ontstaat, met synergie tussen thema’s 

en clusters.



"DOORBOUWEN AAN 
KRACHTIG SYSTEEM EN 
VRUCHTBARE OMGEVING”
JAAP BEERNINK
CEO NOVEL-T
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"DOORBOUWEN AAN KRACHTIG SYSTEEM 
 EN VRUCHTBARE OMGEVING” 

Innovatie is cruciaal voor onze economie en de kwaliteit van 

ons leven. Nieuwe en vernieuwde producten en diensten maken 

onze wereld duurzamer, gezonder en veiliger. De veelal 

technologische innovaties van startups en het bestaande MKB 

vragen om een dynamisch ecosysteem. Een plek waar de frisse 

ideeën door kennis, ervaring en netwerken succesvol 

gelanceerd worden. Kunnen doorgroeien naar een volgende 

fase. Een plek waar het bruist van ondernemerschap en 

ambitie. Novel-T blijft in 2021 doorbouwen aan een krachtig 

systeem en vruchtbare omgeving. 

Wij zetten de ingezette koers dus door. Voor komend jaar 

leggen we binnen onze kerntaken nog meer focus op het 

stimuleren van “entrepreneurial skills” en de beschikbaarheid 

van kapitaal om innovaties te versnellen. We borgen de 

succesvolle start van het accelerator programma Innovate GO 

en de andere activiteiten om bestaande bedrijven te helpen 

vernieuwen. Ook zetten wij in op brede (regionale) toegang tot 

ons START-programma en de doorontwikkeling van het 

regionale MedTech-cluster. 



Verder optimaliseren we de hybride vorm waarin we onze 

producten en diensten aanbieden. Met onze stakeholders 

zoeken we naar de optimale synergie, want een ecosysteem 

maak je samen. In een jaarlijkse Staat van Ondernemerschap 

presenteren we op basis van de data, informatie en 

persoonlijke verhalen van ondernemers hoe we 

ervoor staan in Twente. 

We pionieren en innoveren, want wendbare organisaties 

hebben de toekomst. In deze turbulente tijd is dat duidelijker 

dan ooit. Dat geldt voor zowel de ondernemers die we helpen, 

als voor onszelf. We liggen op koers en houden de vaart erin, 

met de open blik en wendbaarheid die u van ons kent. 

                                 Jaap Beernink

                                 CEO Novel-T

AMBITIE 2021 



EFFECTEN VAN COVID-19 
OP NOVEL-T 

Ook in een digitale wereld kan Novel-T waarde 
leveren. Dat hebben we in 2020 bewezen. 
We ontwikkelden een hybride model voor onze 
producten en diensten, die door onze 
doelgroepen goed gewaardeerd zijn. Met het 
hybride model kunnen we ons ook na Covid-19 
continu blijven aanpassen aan de kansen en 
mogelijkheden die zich voordoen. 

We zetten dus extra in op digitale activiteiten, 
maar versterken dit met fysieke momenten 
zodra het weer kan. 



A MIND IS LIKE A 
PARACHUTE
IT DOESN’T WORK 
IF IT IS NOT OPEN.”
- FRANK ZAPPA



AMBITIE 
EN DOELEN
PER KERNTAAK 
 
De ambitie van Novel-T voor 2021 is in de volgende 

pagina’s schematisch doorvertaald naar doelen 

binnen de vier kerntaken. Ook lees je welke producten 

en services we hiervoor inzetten. 



Novel-T helpt nieuwe bedrijven ontstaan en 

het MKB vernieuwen. Binnen deze kerntaken 

bieden we een compleet aanbod aan 

programma’s en directe support, passend 

bij de fase waarin het bedrijf of de business 

case zich bevindt. Daarnaast bieden we 

vanuit onze centrale rol in het regionale 

innovatie-ecosysteem een directe lijn met 

kennis, talent, kapitaal en netwerk van 

andere koplopers in de markt. Daarmee 

zijn we in staat je snel te voorzien in de 

juiste informatie, instrumenten en 

ingangen op het juiste moment.



TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID

DOELEN ONZE INZET

● Ondernemend en innovatief gedrag 

stimuleren bij 4400 personen

● 375 cases valideren. Daarvan leiden er 

75 tot nieuwe innovatieve business cases / bedrijven 

met groeipotentie

● 50 groeibedrijven realiseren met 

onze support hun ambities

> START Bootcamp

> START Programma

> Innovate GO

> Create Tomorrow

> Creathons 

> Ingenious 

> Innovatiesessies

> Inspiratie-events 

> Gastcolleges

> Route to funding 



DOELEN ONZE INZET

● Bij 1200 bedrijven bewustwording en belang 

van innovatie en vernieuwing vergroten. 

● In kaart (helpen) brengen van de belangrijkste uitdagingen op het 

gebied van innovatie, digitalisering, wendbaarheid en lokale 

samenwerking voor 350 bedrijven. 

● Op basis van deze inzichten komen tot vervolgstappen 

bij 100 bedrijven die leiden tot vernieuwing en transformatie

> Campagnes

> Webinars

> Campus Café

> Relatiemanagers en experts

> Innovatiescan

> Cybersecurity Scan

> Business model canvas sessies

> Innovatie themasessies

TAAK 2 TOEKOMSTBESTENDIG MKB



TAAK 3 ECOSYSTEEM ONTWIKKELING

DOELEN ONZE INZET

● Kenniscreatie op basis van relevante data, die krachten en 
verbeterpunten tonen van het regionale innovatie-ecosysteem

● 50 bedrijven vinden financiering voor hun innovatie en groeiambitie

● 200 bedrijven en 500 talenten verbinden op een innovatievraagstuk 

● 20 ondernemers versterken door hen te koppelen aan een 
internationaal netwerk 

● Inzicht geven in R&D-faciliteiten op de Twentse topwerklocaties en 
de kennisinstellingen.

> Monitor & presentatie 
> Staat van Ondernemerschap 
> Experts
> Startup Roulette
> TOP-regeling
> TTT financiering
> High Tech Fund
> Novel-T SMART
> Toegang tot kennis en faciliteiten



DOELEN ONZE INZET

● Vanuit de strategische koers van Twenteboard jagen we 

krachtenbundeling aan op thema’s waar kansen liggen voor Twente. 

Op dit moment bouwen we (door) aan de clusters TValley, Space53 

en MedTech Twente.

> Clusterontwikkeling
> Profilering clusters
> Eventorganisatie

TAAK 4 AANJAGEN INNOVATIECLUSTERS & CENTERS





Innovatie en ondernemerschap zijn cruciaal voor het 

toekomstig verdienvermogen van Nederland en Twente. 

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor startups. 

Niet alleen door het ontstaan van nieuwe bedrijven, maar 

ook door nieuwe producten en toepassingen die vanuit 

bestaande bedrijven de markt op gaan. Samen innoveren 

is in toenemende mate de manier waarop bedrijven 

innoveren. Voor het creëren van nieuwe bedrijvigheid 

biedt Novel-T support, programma’s en producten aan de 

hand van drie fasen: inspire, start en grow. In 2021 

leggen we binnen die fases focus op de volgende drie 

onderdelen.

NIEUWE 
BEDRIJVIG

HEID

AMBITIE EN AANPAK TAAK 1



NIEUWE 
BEDRIJVIG
HEID

Voor 2021 hebben we onze doelstellingen binnen taak 1 

onderverdeeld in de volgende 3 onderdelen: 

 

1. STIMULEREN ONDERNEMEND EN INNOVATIEF GEDRAG

Voor het ontstaan van nieuwe innovatieve bedrijven richten we ons niet alleen op de ontwikkeling 

van de business case. We zetten ook in op het versterken van de skills voor succesvol ondernemen 

en bieden met experts en coaches directe support aan scale-ups om snel te kunnen doorgroeien. 

In alle onze producten is daarom aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden. We zijn 

laagdrempelig en bieden continu toegang tot programma’s, bootcamps en events. 

> START bootcamp | START programma | Innovate GO | Create Tomorrow | Creathons | Ingenious

> Innovatie sessies | Startup Talk | Events en gastcolleges.

TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID



NIEUWE 
BEDRIJVIG
HEID

2. ONTSTAAN EN AANSCHERPEN KANSRIJKE BUSINESS CASES 

We vergroten en vergemakkelijken nieuwe instroom in onze funnel. Onze selectie vindt plaats op 

commitment en potentie. Onze support is gericht op versnelling in validatie van business ideeën en 

van traject tot marktintroductie. We bieden specifieke support en blijven netwerken.We valideren in 

2021 375 casussen. Daaruit ontstaan 75 nieuwe innovatieve business cases en bedrijven met 

groeipotentie. Dit doen we deels met onze programma’s en diensten. 

> START programma | Innovate GO.

3. ONDERSTEUNEN GROEIBEDRIJVEN

Naast het opstarten van nieuwe bedrijvigheid, hebben we ook volop aandacht voor de startups die 

doorgroeien. Wij ondersteunen 50 groeibedrijven uit de regio bij het realiseren van hun ambitie. Met 

gerichte support en coaching van experts van topniveau en het onderdeel zijn van een netwerk met 

(peer-to-peer) ondernemers, halen zij meer uit hun business. 

> START Advanced programma | Route to funding (o.a. IRB) | GROW

TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID



RESULTATEN 
2020

NIEUWE 
BEDRIJVIG

HEID

TAAK 1

STARTUP ACCELERATION
KENNIS & TECHNOLOGIE TRANSFER
MKB BUSINESS ACCELERATIE
 



TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2020
STARTUP ACCELERATION

> 6000 STUDENTEN
BEREIKT

471 DEELNEMERS AAN 17 
START BOOTCAMPS
STUDENTEN EN STARTUPS

171 DEELNEMERS 
START PROGRAMMA

663 DEELNEMERS 
32 STARTUP TALKS

12 OPRICHTINGEN
STARTUPS

40 STARTUPS 
GECOACHED

35 DEELNEMERS START 
ADVANCED TRACK

22 DEELNEMERS 
EBD BOOTCAMP



Saxion startup: ontwikkelt VR toepassingen in 
de geestelijke gezondheidszorg. Moovd groeit 
snel en hebben SILVRmind recent overgenomen. 
Zij hebben GGZ als klant en werken samen met 
zorgverzekeraars voor de verdere ontwikkeling 
van hun toepassing.  Professoren maken deel uit 
van hun  Raad van Advies. 

MOOVD SUPPORT STARTUP ACCELERATION TEAM:
- START Program
- Advanced Program
- Novel-T TOP Regeling
- Investor Readiness Bootcamp
- Ophalen van kapitaal

CHECK DE CASE

https://novelt.com/nl/innovatiecases/moovd/


TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2020
KENNIS & TECHNOLOGIE TRANSFER 

136 POTENTIËLE  VALORISATIE
PROJECTEN GESCOUT

60 DEELNEMERS WEBINARS
IDEA TO PATENT EN 
PATENT TO BUSINESS

73 DEELNEMERS 
ENTREPRENEURIAL
RESEARCHER BOOTCAMP

58 INTAKES
02 NWO DEMONSTRATOR 

GRANTS TOEGEKEND

11 VALIDATIE VOUCHERS
(NWO TAKE OFF & TTT)
TOEGEKEND

02 NIEUWE SPIN-OFF
BEDRIJVEN

11 IP DEALS



Universiteit Twente spin-off: technologie 
om een 3D-miniatuurhart met menselijke 
lichaamscellen te maken. Daarmee kunnen ze de 
effecten van hartmedicijnen betrouwbaar testen 
en medicijnontwikkelaars miljoenen besparen.

RIVER
BIOMEDICS

SUPPORT KTO-TEAM:
- Businesscase ontwikkeling
- IP bescherming & overdracht
- Coaching en support

CHECK DE CASE

https://novelt.com/nl/innovatiecases/river-biomedics/


TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2020
MKB BUSINESS ACCELERATIE

> 500 MKB-ERS BEREIKT VOOR 
BUSINESS DEVELOPMENT

56 BUSINESS DEVELOPMENT
IDEEEN

25 BUSINESSCASES 
UITGEWERKT

11 DEELNEMENDE MKB
BEDRIJVEN MET 43
DEELNEMERS INNOVATE GO

06 MASTERCLASSES
INNOVATE GO



Mkb-bedrijf Jemms’ Group: Ontwikkelde een 
grondstof waarmee met 3D-printers medische 
hulpmiddelen geprint kunnen worden. Een 
materiaal dat antibacterieel is, de doorbloeding 
stimuleert, en thermoplastisch is, dat gebruikt 
kan worden voor bijvoorbeeld polsbraces of 
inlegzooltjes.

JEMM’S 
GROUP

SUPPORT MKB BUSINESS ACCELERATION:
Door hun deelname aan Innovate GO zijn ze bijna 
klaar om de markt te betreden.

CHECK DE CASE

https://novelt.com/nl/innovatiecases/jemms-group/


TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2020

NOVEL-T VOLLEDIG DIGITAAL

Nog voordat Nederland door Covid-19 en masse vanaf keukentafels en 

zolderkamers aan het werk ging, waren wij 100% digitaal. Alle programma’s, 

bootcamps en activiteiten wisten hun doorgang te vinden. En meer dan dat. 

We zagen een flinke toename in het aantal deelnemers bij diverse workshops 

en programma’s en ontwikkelden nieuwe vormen van activiteiten om onze 

doelgroepen te bereiken.  

ACTIVITEITEN BINNEN SAXION UITGEBREID

Activiteiten binnen Saxion zijn dit jaar uitgebreid. Het aantal deelnemers aan 

het START programma vanuit Saxion is met tweederde toegenomen, van 6 

deelnemers is 2019 naar 20 deelnemers in 2020. Ook is er tijdens de 

introductieweek een START Bootcamp gehouden waar 80 

eerstejaarsstudenten een eerste ervaring met ondernemerschap is geboden.

DOORONTWIKKELING ENTREPRENEURIAL RESEARCHER BOOTCAMP

Flinke groei in 2020 van het aantal deelnemers aan de Entrepreneurial 

Researcher Bootcamp. In de bootcamp ligt de focus op het ontwikkelen 

van entrepreneurial skills door de commerciële potentie van het eigen 

onderzoek te ontdekken. Ook is de bootcamp opgenomen in het aanbod 

van de Twente Graduate School waardoor onderzoekers de bootcamp 

makkelijker weten te vinden. Deelname wordt hiermee vanuit de universiteit 

gestimuleerd.



TAAK 1: NIEUWE BEDRIJVIGHEID
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2020

STARTUP CENTRUM REACH MUNSTER

Samen ondernemingsstructuren opzetten, samen startup ideeën ontwikkelen. 

Het motto tijdens de lancering van het nieuwe Euregio startup centrum ‘Reach’ 

in Münster op 27 september. Met deze grensoverschrijdende samenwerking 

creëren we een ‘joint platform’ voor universiteiten zodat onderzoeksresultaten 

beter vertaald kunnen worden in toekomstige bedrijven. Onno van Veldhuizen: 

“ We zijn verheugd over de nauwe samenwerking tussen de universiteiten van 

Münster en Enschede en tussen de startup centra Novel-T en REACH. Zo 

borgen we innovaties voor de regio en laten we nieuwe businessmodellen 

ontstaan.”

LANCERING MKB VERSNELLINGSPROGRAMMA INNOVATE GO

Afgelopen jaar hebben we het mkb programma Innovate GO gelanceerd. 

Hierin ondersteunen we het mkb in Overijssel bij het versnellen van hun 

innovatieve businesscase naar marktsucces. De eerste tracks waren een 

succes, met mooie kansrijke innovaties en veel energie vanuit de 

deelnemende bedrijven. We zijn er  trots op dat we samen met de provincie 

Overijssel en deze bedrijven bouwen aan het vergroten van de 

innovatiekracht in de provincie.





Bedrijven moeten blijven innoveren om de huidige positie op 

de markt te behouden of te verbeteren voor de toekomst. 

Met onze activiteiten gericht op innovatie, wendbaarheid en 

digitalisering vergroten we het succes en de 

toekomstbestendigheid van ondernemingen uit de regio. 

We richten ons voor 2021 op bewustwording, het helpen 

inzichtelijk maken van de kansen en beperkingen en 

programma’s en support om gericht stappen te zetten.

TOEKOMST
BESTENDIG 

MKB

AMBITIE EN AANPAK TAAK 2



TOEKOMST
BESTENDIG 
MKB

TAAK 2: TOEKOMST BESTENDIG MKB

Met onze activiteiten gericht op innovatie, wendbaarheid en digitalisering vergroten we het succes 

en de toekomstbestendigheid van ondernemingen uit de regio.

 

1. BEWUSTWORDING INNOVATIE EN VERNIEUWING

Innoveren en vernieuwen begint met het inzien van de kansen en mogelijkheden. Met 

communicatiecampagnes, webinars, events en door het actief gesprekken voeren met bedrijven en 

kennis delen vergroten we in 2021 de bewustwording van innovatie bij 1200 bedrijven.

> Webinars | Campus Café | Artikelen | Nieuwsbrieven | Social media.



TOEKOMST
BESTENDIG 
MKB

TAAK 2: TOEKOMST BESTENDIG MKB

2. VAN INZICHT NAAR ACTIE

We helpen minimaal 350 bedrijven in de regio met het beter inzichtelijk maken van hun kansen en knelpunten op het 

gebied van innovatie, digitalisering en wendbaarheid. De tools die we daarbij gebruiken, bieden concrete 

aandachtspunten om met support van relatiemanagers en experts mee aan de slag te gaan. De scans en sessies 

leveren ons tegelijkertijd data om onze activiteiten nog beter af te stemmen op de huidige behoefte.  

> Innovatiescan | Cybersecurity scan | Business Model Canvas-sessie.

3.  THEMAGERICHT AANZETTEN TOT VERNIEUWEN  

We brengen ondernemers en innovatie verantwoordelijken binnen bedrijven themagewijs en/of binnen 

een bepaald gebied bij elkaar, vaak in samenwerking met lokale partners en belangenbehartigers. 

Vanuit de trends en ontwikkelingen in de markt onderzoeken we mede door de inzet van onze experts 

de kansen om met technologie toe te werken naar nieuwe marktproposities. Zo ondersteunen we 

100 bedrijven met vernieuwen en transformeren. 

> Innovatie themasessie.



RESULTATEN 
2020

TOEKOMST
BESTENDIG 

MKB

TAAK 2



TAAK 2: RESULTATEN 2020
TOEKOMST BESTENDIG MKB

>1000 CONTACTMOMENTEN
RELATIEMANAGERS MET MKB

35 DEELNEMERS WEBINAR
CYBERSECURITY

344 DEELNEMERS AAN 
7 MKB WEBINARS

20 CYBERSECURITY QUICK 
SCANS BIJ BEDRIJVEN

28 BEDRIJVEN TESTFASE
INNOVATIESCAN

12 INDUSTRIE-OVERLEGGEN
MET MKB ECOSYSTEEM 
PARTNERS



Mkb-bedrijf Euroring ontwikkelt, test en 
produceert zuigerveren en afdichtingen voor 
onder andere verbrandingsmotoren en 
compressoren.

EURORING SUPPORT MKB BUSINESS ACCELERATION:
- Cybersecurity Quick Scan en support
- Toegang tot kennis
- Toegang tot netwerk

CHECK DE CASE

https://novelt.com/nl/innovatiecases/euroring/


TAAK 2: TOEKOMST BESTENDIG MKB
RESULTATEN 2020

VERSTERKEN VAN MKB PROPOSITIE: MAKE IT POSSIBLE 

Make it possible! Dat is was afgelopen jaar onze oproep aan ondernemers in de regio. Ons doel 

met deze campagne was het versterken van onze mkb propositie en de naamsbekendheid van 

Novel-T mkb-bedrijven te vergroten. Met diverse online en offline middelen waren we overal in 

de regio te spotten om de de mkb'er te bereiken, aan het denken te zetten en te overtuigen dat 

Novel-T de partij is voor de volgende stap met in innoveren. 

NOVEL-T SUPPORT- EN BUSINESS TEAM VOOR ONDERSTEUNING TIJDENS COVID-19

Vanaf het begin van corona boden we specifieke ‘Covid-19 support’ aan honderden 

ondernemers. We organiseerden een support team van Novel-T experts en belangrijke 

kennispartners in dit innovatie-ecosysteem. Als klankbord en expert, met concrete hulp voor 

wat betreft financiën, regelingen, juridische zaken en netwerk. We hielpen de ondernemer waar 

we konden, de coronacrisis door. En zoals je van ons mag verwachten, ondersteunen we 

ondernemers bij de kansen die (ook nu) volop ontstaan.



TAAK 2: TOEKOMST BESTENDIG MKB
RESULTATEN 2020

LANCERING INNOVATIESCAN 

Afgelopen jaar hebben we de innovatiescan gelanceerd. Met onze innovatiescan komen 

bedrijven erachter hoe innovatief ze zijn, en waar nog uitdagingen en kansen liggen. Of ze al op 

de goede weg zijn, of waar nog ruimte is voor verbetering. De innovatiescan bestaat uit vijf 

onderdelen: Investeren & Organiseren, Commercialisatie & Maatschappij, Kennis & 

Technologie, Samenwerken & Ecosysteem en Risico & Impact. De scan is een tool in de vorm 

van een enquête. Het invullen van de scan kunnen bedrijven zelfstandig online doen of samen 

met één van onze relatiemanagers. Na afronding krijgen de bedrijven een resultaten analyse. 

Hierin verwijzen we door naar de tools en services uit ons innovatie-ecosysteem om ze verder 

te helpen met de volgende stap.





Om bedrijven met toekomstperspectief zo optimaal 

mogelijk te faciliteren in het bereiken van hun ambities, 

bieden we hen toegang tot een rijk ecosysteem. Dit geeft 

hen toegang tot kapitaal, kennis, talent, markten en 

faciliteiten. 

ECO
SYSTEEM

ONTWIK
KELING

AMBITIE EN 
AANPAK TAAK 3



ECO
SYSTEEM
ONTWIK
KELING

In 2021 ligt bij het optimaliseren van het innovatie-ecosysteem de focus op de volgende 

onderdelen:

 

● Op basis van data en specifieke kennis maken we de krachten en uitdagingen voor het regionale 

ecosysteem helder en inzichtelijk. Deze data gebruiken we voor de doorontwikkeling van eigen 

producten en vertalen we naar een jaarlijkse presentatie van de Staat van Twente als 

ondernemende en innovatieve regio. 

● Mede door onze programma’s en diensten vinden 50 bedrijven financiering voor hun 

groeiambitie. We verkleinen het gat tussen vraag en aanbod, verbeteren de ‘investor readiness’ 

van bedrijven en bieden hen financieringsoplossingen waar de markt ze niet biedt.

TAAK 3: ECOSYSTEEM ONTWIKKELING



ECO
SYSTEEM
ONTWIK
KELING

TAAK 3: ECOSYSTEEM ONTWIKKELING

● Door onze programma’s en diensten vinden bedrijven en talenten elkaar om innovatie te 

versnellen. 

● We ontsluiten en werken samen met een internationaal netwerk van bedrijven en partners ter 

versterking van de doorgroei van 20 innovatieve ondernemers in ons systeem. 

● We ontwikkelen strategie en bundelen krachten met regionale ecosysteempartners zoals 

Twente branding en de Topwerklocaties in marketing, content creatie en events, zoals bij 

Campus Café. Hiermee zorgen we voor een sterke profilering van het innovatie-ecosysteem 

Twente. 

● Met de formule Campus Cafe verbinden en versterken we de innovatie community, online en 

offline,  binnen Twente en sluiten we op inhoud partners en bedrijven van buiten de regio aan. 



RESULTATEN 
2020

ECO
SYSTEEM

ONTWIK
KELING

TAAK 3



TAAK 3: RESULTATEN 2020
ECOSYSTEEM ONTWIKKELING

7 TOEKENNINGEN 
TOP REGELING

35 M 35.000.000 EURO 
OPGEHAALD KAPITAAL

37 DEELNEMERS
INVESTOR READINESS 
BOOTCAMP

202 ONDERNEMERS- 
TALENTVRAAGSTUKKEN 
NOVEL-T SMART

360 DEELNEMERS AAN 
TWAALF STARTUP
ROULETTE DINERS

162 NOVEL-T SMART
TALENT MATCHES

200 DEELNEMERS AAN DRIE
CAMPUS CAFE EDITIES



TAAK 3: RESULTATEN 2020
RESULTATEN 2020

LANCERING CAMPAGNE ‘SMART DOOR DE CRISIS’

Covid-19 zette in 2020 bedrijven en instellingen voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd is het 

een enorme aanjager voor innovatie. De kennisinstellingen Universiteit Twente, hogeschool 

Saxion, ROC van Twente en Aventus bundelden krachten en riepen bedrijven en 

organisaties op om gebruik te maken van studenten. In de vorm van projecten en stages, 

om je innovatiekracht te vergroten. Dit aanbod werd gebundeld in één loket: Novel-T 

SMART. Het team achter dit loket hielp de organisaties bij het finetunen van de opdracht en 

matchte hier al veel studenten aan. Hier blijven we komend jaar uiteraard mee doorgaan.

QREDITS PARTNER VAN TOP

De TOP Regeling geeft startups van de Universiteit Twente (UT) al meer dan 25 jaar 

waardevolle support en financiële steun om hun business naar een volgende fase te 

brengen. Voor het financiële deel van de pre-seed regeling, die namens de UT door Novel-T 

wordt uitgevoerd, is een nieuwe samenwerking gevonden, namelijk met Qredits. Deze 

samenwerking in de TOP Regeling versterkt het ecosysteem voor jonge innovatieve 

bedrijven.



TAAK 3: RESULTATEN 2020
RESULTATEN 2020

SAMENWERKING TOPWERKLOCATIES #NEARBY

De Topwerklocaties bundelen krachten in acquisitie, marketing en communitybuilding  om

gezamenlijk meer impact te bereiken. Hiervoor is een adaptief communicatieconcept 

ontwikkeld, in samenspraak met verschillende stakeholdergroepen. Ook zijn de R&D 

faciliteiten op de topwerklocaties globaal in kaart gebracht om deze beter inzichtelijk te 

maken voor innoverende bedrijven.

Voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en het versterken van de 

innovatiecommunity in Twente is Campus Café ontstaan. Deze nieuwe formule brengt 

ondernemers, professionals, onderzoekers en talent bij elkaar met breakoutsessies over 

nieuwe technologieën en  innovatief en internationaal ondernemen. Ook sluiten we partijen 

buiten het Twentse ecosysteem aan. In 2020 is de formule van Campus Cafe uitgetest 

tijdens drie try-outs (twee in fysieke vorm, 1 volledig online), om vanaf februari 2021 full 

swing van start te gaan. 



AllRound Technology ontwikkelt elektronica, 
embedded systemen en mechatronica voor 
bedrijven in de medische en hightech industrie. 

ALLROUND
TECHNOLOGY

SUPPORT VANUIT NOVEL-T:
- (advies) gesprekken over kapitaal propositie 
- Gematcht aan informal investor / Venture Capital
- Optimalisatie informatievoorziening om toegang te 

krijgen tot kapitaalverstrekkers e.d.



Het bedrijf Art Salvage is gespecialiseerd in 
kunstrestauratie en kunstbeveiliging. Bij het 
Novel-T SMART team legden zij de challenge 
neer om de beveiliging van buitenkunst te 
verbeteren. En tegelijkertijd de beleving ervan 
een flinke oppepper te geven. 

ART
SALVAGE

SUPPORT VANUIT NOVEL-T:
Het Novel-T SMART team matchte het bedrijf aan een 
student Creative Technology. Hij ontwikkelde een 
online applicatie die de betrokkenheid van publiek en 
voorbijgangers vergroot. 

CHECK DE CASE

https://novelt.com/nl/innovatiecases/art-salvage/




Op bepaalde technologie- en toepassingsgebieden waar 

onderzoekers, bedrijven en talent samen innoveren en 

daarmee leiden tot nieuwe en duurzame bedrijvigheid 

voor Twente, faciliteert Novel-T in de opstart en 

doorgroei van deze clusters. 

AANJAGEN
INNOVATIE
CLUSTERS

 &-CENTERS

AMBITIE EN AANPAK TAAK 4



AANJAGEN
INNOVATIE
CLUSTERS
 &-CENTERS

Op dit moment bouwt Novel-T aan drie Twentse innovatieclusters, met als doel toe te werken naar 

een zelfstandig opererend cluster. 

SPACE53

Het cluster voor innovaties op het gebied van drones en andere onbemande systemen faciliteert in 

het versneld naar de markt brengen van marktproposities. Voor die versnelling is een vliegwiel 

nodig bestaande uit business development, testfaciliteiten, projectuitvoering en lobby. Binnen het 

cluster ligt de focus daarnaast op de intensivering van de samenwerking met de relevante 

onderdelen binnen kennisinstellingen en is Space53 onderdeel van de regionale Robotics 

propositie.

TAAK 4: AANJAGEN INNOVATIECLUSTERS &-CENTERS



AANJAGEN
INNOVATIE
CLUSTERS
 &-CENTERS

TAAK 4: AANJAGEN INNOVATIECLUSTERS &-CENTERS

TVALLEY

Binnen het innovatieplatform TValley werken bedrijven en kennisinstellingen door inzet van talent 

samen aan innovaties op het gebied van robotica, mechatronica en AI. De R&D roadmap leidt in 

2021 tot meer samenwerking en bedrijvigheid tussen deelnemers onderling, creatie van nieuwe 

business cases en een talentagenda. Dit verhoogt de toegevoegde waarde voor deelnemers en tot 

uitbreiding van het aantal deelnemers. Ook TValley is onderdeel van regionale Robotics propositie.

MEDTECH TWENTE

Het in 2020 ontwikkelde strategisch plan en de korte termijn investeringsagenda leiden in 2021 tot 

de borging van een sterk cluster op het gebied van MedTech in de regio Twente. Speerpunten 

vanuit Novel-T zijn daarin het aanjagen van de totstandkoming MedTechFactory, organiseren van 

een vroege fase financiering via het High Tech Fund en organiseren van support voor 

ondernemerschap en innovatie. Waaronder de versterkte inzet op valorisatie via het realiseren van 

een thematisch tech transfer programma.



RESULTATEN 
2020

AANJAGEN
INNOVATIE
CLUSTERS

 &-CENTERS

RESULTATEN 2020 TAAK 4



TAAK 4: RESULTATEN 2020
AANJAGEN INNOVATIE 
CLUSTERS &-CENTERS

13 DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
EN VIER KENNISINSTELLINGEN
SPACE53 

24 BEDRIJVEN BETROKKEN 
BIJ INVESTERINGS-
AGENDA MEDTECH

20 MILJOEN EURO PROJECT-
FINANCIERING SPACE53 
OPGEHAALD AFGELOPEN 
5 JAAR

10 ORGANISATIES WERKEN 
BINNEN TVALLEY SAMEN 
AAN R&D PROJECTEN MET 
TALENT ALS RODE DRAAD



TAAK 4: AANJAGEN INNOVATIECLUSTERS &-CENTERS
RESULTATEN 2020
TWENTE BIEDT INVESTERINGSAGENDA MEDTECH CLUSTER AAN AAN MONA KEIJZER

Het Twentse MedTech cluster heeft al sinds het begin van de Covid-19 crisis zijn waarde en potentie bewezen. 

Vooral als het gaat om het snel kunnen anticiperen en versnellen op acute situaties en marktontwikkelingen. Om de sterke groei 

van het cluster door te kunnen zetten, hebben wij met regionale partners een investeringsagenda ontwikkeld, waarmee we het Rijk 

uitnodigen mee te investeren in de ontwikkeling van het MedTech cluster Twente. Gedeputeerde Eddy van Hijum en CEO van 

Novel-T Jaap Beernink boden staatssecretaris Mona Keijzer tijdens haar werkbezoek deze Investeringagenda Medtech Twente aan.

Daarnaast namen we regie om samen met de regionale stakeholders en bedrijven de kansrijke medtech propositie van Twente 

verder te duiden. Deze is doorvertaald naar een roadmap voor de toekomst. 

SPACE53: BINNENHALEN AMU-LED SUBSIDIE EN DRONE TO GO

In 2020 heeft Space53 als partner in een consortium van 17 partijen het Europese AMU-LED project binnengehaald. 

Het Europese project AMU-LED wil in 2022 een veilige integratie van drones demonstreren in een stedelijke omgeving in Nederland, 

Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende scenario’s komen daarbij aan bod, zoals vluchten met vliegende taxi’s voor 

personenvervoer en de inzet van drones voor ondersteuning bij politietaken en hulpdiensten. Binnen het AMU-LED project zijn 

hiervoor in Nederland de steden Amsterdam en Enschede aangewezen.

TVALLEY: COMMITMENT VAN DEELNEMENDE BEDRIJVEN BIJ AMBITIEUZE TOEKOMSTPLANNEN 

Voor het mechatronica cluster TValley zijn ambitieuze toekomstplannen opgesteld. Hierdoor is bij de deelnemende bedrijven, 

zoals Benchmark, RIWO Engineering, Voortman en Demcon commitment versterkt. Dit heeft er toe geleid dat de provincie 

vertrouwen heeft uitgesproken om TValley te ondersteunen met een ASV subsidie.





DOELEN - 
INTERNE ORGANISATIE 
Om onze doelen binnen de verschillende taaklijnen te bereiken is een effectieve en 

slagvaardige organisatie nodig. Ons streven is om kwalitatief hoge producten en diensten 

te leveren, die bekend zijn bij de doelgroep en op draagvlak kunnen rekenen van onze 

founders.



DOELEN - INTERNE ORGANISATIE & MARCOM EN EVENTS

1. ORGANISATIE PROFESSIONALISEREN 

We werken slagvaardiger en meer datagedreven aan onze ambities. We behouden onze platte 

organisatie, met bijbehorende verdeling van verantwoordelijkheden. We geven sturing met interne 

kpi’s en meten de tevredenheid bij onze doelgroepen en medewerkers. We werken aan een 

strategisch HR beleid en zorgen voor een hoge mate van diversiteit in teams.

2. VERSTERKEN SAMENWERKING MET STAKEHOLDERS EN PARTNERS

We optimaliseren de samenwerking met Twente Board Development. Om ons aanbod nog beter 

aan te laten sluiten bij de behoefte van lokale ondernemers zoeken we gerichter de samenwerking 

met de Twentse gemeenten. Ook trekken we vaker op met de ondernemersnetwerken binnen het 

platform Ondernemend Twente.



DOELEN - INTERNE ORGANISATIE & MARCOM EN EVENTS

3. DIENSTVERLENING EN BEKENDHEID BIJ DOELGROEPEN VERGROTEN 

We zorgen voor regelmatige en kwalitatief sterke contactmomenten met de bedrijven en partners binnen het 

innovatie-ecosysteem. Daarvoor zetten de enthousiaste verhalen van deelnemers of oud deelnemers van onze 

programma’s in. Met aansprekende campagnes en content brengen we ons aanbod actief onder de aandacht bij onze 

doelgroepen, met een groeiende focus op de online kanalen.

4. KOPLOPERS EN INNOVATIESYSTEEM OP DE KAART

We creëren waardevolle contactmomenten voor investeerders en bedrijven om business te doen met Twentse 

koplopers. We zorgen dat de koplopers uit Twente bekender worden bij partijen die positief bijdragen aan hun 

ontwikkeling. We organiseren eigen bootcamps en events waar we koplopers actief in contact brengen met 

investeerders, bedrijven en talent.  Ook brengen we verhalen van startups en spin-offs actief onder de aandacht op 

relevante platforms en zorgen dat we op ‘de lijstjes’ staan van belangrijke initiatieven.





PROCENTUELE FOUNDERBIJDRAGEN EN INZET MIDDELEN PER DOELGROEP

De stichting Novel-T verkrijgt haar middelen vanuit een basisbijdrage van haar founders ter financiering van de organisatiekosten 

en taken, aanvullende bijdragen van haar founders voor specifieke programma’s en activiteiten en overige bijdragen gekoppeld aan 

specifieke programma’s en/of events.  Naast een financiële bijdrage levert de UT een in-kind bijdrage door de inbreng van personeel. 





BLIJF
INNO

VEREN

De vruchtbare voedingsbodem

Die koplopers van de toekomst versterkt

Door hun ideeën klaar te maken voor de markt

Door hun toekomst te borgen met vernieuwing

De betrokken club specialisten in innovatie

Die helpt de uitdagingen van de snel veranderende wereld

Om te zetten naar kansen voor startups en spinoffs

Om te buigen naar nieuwe business voor het MKB

De cultuur waar de ondernemende mindset gesterkt wordt

Koplopers voor de toekomst worden geboren

Door talent te ontwikkelen en passie te ontdekken

Door het samen mogelijk te maken

INNOVEREN MET NOVEL-T 
IS ALS EEN GEDICHT

WIT OP ZWART GESCHREVEN





https://novelt.com/nl/



