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Dat is onze missie. Zonder innovatie geen leefbare wereld en geen impactvolle 

innovatie zonder succesvolle bedrijven. Met onze programma’s en producten hebben 

we daar in 2021 een bijdrage aan geleverd. Innovatie is cruciaal voor onze economie en 

de kwaliteit van ons leven. Nieuwe en vernieuwende producten en diensten maken onze 

wereld duurzamer, gezonder en veiliger. De veelal technologische innovaties van 

startups en het bestaande mkb vragen om een plek waar de frisse ideeën door kennis, 

ervaring en netwerken succesvol gelanceerd worden. Novel-T heeft in 2021 

doorgebouwd aan een krachtig systeem en vruchtbare omgeving.

Jaap Beernink

CEO Novel-T

We hebben de hybride vorm van het aanbieden van onze programma’s geoptimaliseerd. 

Voorbeelden zijn Notion en het inzetten van AI-technologie voor scouting. Met de 

regionale partners hebben we samen mooie resultaten behaald voor het MedTech Cluster. 

Maar ook hebben we verbindingen gelegd met partners buiten de regio zoals met 

IMEC.IStart en Founded in Groningen en Friesland in het Startup Visa NL programma. We 

hebben daarnaast nog meer nadruk gelegd op het stimuleren van ‘entrepreneurial skills’ bij 

al onze doelgroepen; de studenten, de onderzoekers en het regionale mkb.

All Aboard; we liggen op koers en behouden vaart, 

met de open blik en wendbaarheid die je van ons kent.
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STARTUP ACCELERATION
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2021
NOTION

MILJOEN EURO 
KAPITAAL OPGEHAALD46

De hybride vorm waarin we onze programma's aanbieden is in 2021 verder 

geoptimaliseerd. Dankzij de toepassing van NOTION kunnen ondernemers of teams die 

net gestart zijn met hun startup het START programma volgen, onafhankelijk van tijd en 

plaats. Zo hebben meer dan 200 personen hun businesscase kunnen valideren en zijn er 

43 nieuwe bedrijven ontstaan.

SLUSH

Slush is één van de grootste tech conferenties met de hoogste intensiteit van 

investeerders. Vanuit Novel-T waren we missieleider. Samen met RVO in 4TU verband 

ondersteunden we meer dan 115 deelnemers, waaronder 9 Twentse startups. Hierbij zijn 

tientallen leads opgehaald bij internationale investeerders.

REACH EUREGIO CHAIR

Op 18 oktober werd de eerste ‘Reach Euregio-Chair’ uitgereikt aan Corinne Vigreux, 

ondernemer en o.a. oprichter van TomTom, en Kati Ernst, oprichter van ooia in Berlijn. Een 

symbolische leerstoel voor succesvolle oprichters uit het Duits-Nederlandse grensgebied 

die ondernemerschap en innovatiekracht uitdragen. Zo fungeren zij als rolmodel voor 

studenten en jonge ondernemers. REACH EUREGIO Start-up Center is de samenwerking 

tussen de universiteiten en incubators van Twente en Münster om onderzoek te 

vermarkten. 



114

DEELNEMERS ENTREPRENEURIAL 
RESEARCHER PROGRAM

OPGERICHTE SPIN-OFFS

VALIDATIE VOUCHERS TOEGEKEND 
(TAKE-OFF, TTT, TTT CLA’S, 
POC, DEMONSTRATOR)

IP DEALS

ONDERZOEKERS 
GESTIMULEERD

136 BUSINESSCASES
GEVALIDEERD

75

5

9

15

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2021

RESULTATEN 2021

KNOWLEDGE & 
TECH TRANSFER SAMENWERKING 4TU 

Een actieve samenwerking in 4TU verband (4TU Impact) heeft tot mooie resultaten geleid: 

Aanjagers van Technologie (de Nationale Techrede) en de toekenning door Ministeries 

EZK en OCW van €8 miljoen aan de Thematische Technology Transfer MedTech. Hiermee 

kunnen medtech innovaties sneller succesvol naar de markt. Onder penvoerder UT 

verenigen de 4TU, drie universitair medische centra en durfinvesteerder Innovation 

Industries hun expertise en support in een nationaal open programma voor snellere 

validatie en betere business propositie door vroege med-tech crossovers.

5 SPIN-OFFS OPGERICHT

Vijf teams hebben afgelopen jaar officieel hun bedrijf opgericht op basis van IP van 

Universiteit Twente. Dit ging om vier medtech bedrijven: Enhanced CytoSurfaces (Encytos) 

met een cellkweekplatform, FlowBeams met naaldloos injecteren, AMES BV voor 

monitoring van COPD- en ASTMA-patiënten en ECsens met een lab-on-a-chip 

biopsieplatform. En EMI Twente, een contract research bedrijf in membraan technologie.

AUTOMATISCHE SCOUTING

Een succesvolle pilot met automatische analyse van publicaties heeft een overzicht 

opgeleverd van het business potentieel van ±1000 onderzoeken. Het KTO team heeft de 

top 25 papers ingezet als conversation starter met de betrokken onderzoekers. Met als 

resultaat 4 serieuze leads, waarvan 1 lead is doorgezet naar een patentaanvraag. Komend 

jaar volgt een vervolg pilot van een jaar waarbij ScoutinScience het gebruiksgemak van het 

platform verhoogt en het KTO een groter aandeel van papers wil inzetten om contact te 

leggen met (voorheen onbekende) onderzoekers.
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KICK-OFF BUILDING THE FUTURE

Met Rijssense ondernemers en gemeente slaan we de handen ineen met het initiatief 

‘Building the Future – Powered by Rijssen’. Met een programma op maat werken we aan 

nieuwe oplossingen en innovatieve businessideeën voor de uitdagingen van bedrijven.  

Met als doel innovatie binnen de bedrijven aan te jagen, talent te binden en Rijssen te 

profileren als bouwstad van de toekomst. Eind 2021 vond de kick-off plaats en komend 

jaar werken we volop aan de ontwikkeling van oplossingen die ontstaan bij het eerste 

station van het programma: Challenge Day.  

WAARDERING INNOVATE GO 8,3

We kijken terug op een succesvol jaar voor het mkb versnellingsprogramma Innovate GO. 

17 mkb’ers hebben in 2021 deelgenomen aan het programma om hun innovatieve 

businesscase versneld naar de markt te brengen. En met een waardering van een 8,3 in 

2021, gaan we 2022 volop door met nieuwe ondernemers en businesscases.  

KENNISONTBIJT SERVITIZATION

Voor het mkb organiseerden we een eerste kennisontbijt met als onderwerp: de kansen van 

servitization voor een duurzaam businessmodel. We deelden kennis, tips en tools om aan de 

slag te gaan met servitization: het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt 

in het businessmodel. Een geslaagde opzet die we met de COVID-19 versoepelingen in zicht 

in 2022, verder doorvertalen naar relevante onderwerpen voor het mkb. 
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182 BINNENGEKOMEN
VRAAGSTUKKEN 

NOVEL-T SMART
HIGHLIGHTS RESULTATEN 2021

147 VRAAGSTUKKEN GEMATCHT
MET TALENT

ECTS3577

UREN69893

STUDENTEN IN 
GEMATCHTE PROJECTEN

524

SMART STUDENTEN NEMEN INNOVATIESCANS AF

Via Novel-T SMART zijn in 2021 door 15 groepen van in totaal 100 bachelorstudenten, 15 

innovatiescans afgenomen bij 11 bedrijven en organisaties in de regio. De derdejaars 

studenten onderzoeken aan de hand van de innovatiescan hoe het er voor staat met de 

innovatiecompetenties van de organisaties en hoe deze te verbeteren zijn. Daarnaast zijn 

26 masterstudenten in 7 groepen aan de slag gegaan met de innovatiescan van Novel-T. 

Hiervan hebben 5 groepen zelf een bedrijf gevonden, zowel regionaal als internationaal, en 

zijn 2 groepen zijn met een dataset aan de slag gegaan van vorige edities.

INNOVATIEHUBS

In vijf verschillende Innovatiehubs in de regio werken per hub 4 - 7 bedrijven samen om 

innovatie te bevorderen en talent te behouden. En met succes. In 2021 bleven 30% van de 

studenten die deelnamen aan de hubs werken bij de aangesloten bedrijven. Voor de 

monitoring en het verder continueren van de hubs zijn innovatiehubmanagers aangesteld.

SUCCESVOLLE EDITIES MULTIPLY

Ook in 2021 kijken we terug op een succesvolle editie van het Multiply traject. Voor de 

tiende en elfde keer hebben studenten van Saxion gewerkt aan nieuwe businessmodellen 

bij en voor mkb’ers en ZZP-ers. In totaal hebben hiermee nu al meer 600 studenten ruim 

250 bedrijven geadviseerd of ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun innovatieve 

businessmodel. 



EEN GREEP UIT
ONZE INNOVATIEVE
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STARTUP ACCELERATIE
WELLBASED

STARTUP ACCELERATIE
CLEARSKY 

KNOWLEDGE & TECH TRANSFER
ECSENS

MKB BUSINESS ACCELERATIE
GROOTGROENER

MKB BUSINESS ACCELERATIE
TIGELOR 

“In onze trainingen krijgt iedereen een eerlijke kans om 
zijn of haar soft-skills en persoonsvorming te verbeteren. 
Bovendien zorgen de trainingen ervoor dat leerlingen 
beter voorbereid zijn op hun studietijd en carrière.”

START Program | ADVANCED Program | SLUSH | 
Kapitaal support | TOP Regeling 

ClearSky ontwikkelt slimme UAV-oplossingen voor het 
vastleggen van data om duurzaamheid te bevorderen. 
Hiermee wil ClearSky dé partner worden voor op maat 
gemaakte drone-oplossingen. Samen met startup 
LogiXair bouwen ze aan een eerste proof-of-concept. 

START Bootcamp | START Program | 
ADVANCED Program | MIT R&D subsidie | Space53 

"Onze techniek is inzetbaar om virussen, bacteriën, kanker 
en COPD op te sporen. Zowel bij mensen als dieren. De 
artsen vielen van hun stoel toen wij zeiden dat wij het 
testen op bepaalde bacteriën en virussen in een paar 
minuten kunnen doen."

Patent aanvraag | Business Development | Legal support 
| Kapitaal support | SLUSH | CES 

Een machine die met hulp van Artificial Intelligence en 
machine learning het onkruid opspoort en daarna 
mechanisch bestrijdt. Zonder bestrijdingsmiddelen, dus 
een mens- en milieuvriendelijke oplossing.

Business Development | Innovate GO programma

Projecten voor klanten uit verschillende industrieën, met 
focus op kunststof producten. “Een afstudeerproject met 
een gespecialiseerde UT-vakgroep en studentonderzoeker 
maakte het mogelijk om simulaties als ontwikkeltool te 
gebruiken. Ik kan nu virtueel testen voordat ik een duur 
prototype ga maken.”

SMART student match | Innovatieadvies

KNOWLEDGE & TECH TRANSFER
AMES BV

De technologie van AMES maakt het mogelijk om bij high 
flow zuurstoftherapie analyses te maken van de toestand 
van de longen van een patiënt, wat op termijn 
thuismonitoring van patiënten mogelijk maakt.

Patent aanvraag | Business Development | Legal support 
| support Take-off Fase 1 | Toegang naar industrie 
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AANJAGEN 
3 INNOVATIE-
CLUSTERS

TVALLEY
● De TValley community versterkt en uitgebreid met 4 nieuwe partners;
● TValley Tech Conference met 300 bezoekers op 30 september;
● Kick-off van de nieuwe Tech Roadmap om nieuwe innovatieprojecten 

in 2022 te ontwikkelen. 

MEDTECH 
TWENTE
● Toekenning 8 miljoen euro aan het TTT MedTech consortium;
● Toekenning REACT-EU voor MedTech Factory en MedTech 

Fund om vanuit Twente MedTech hotspot van Europa te vormen;
● Succesvol 2-daags TechMed Event, met als hoogtepunt in het 

programma een matchmaking diner waar meer dan 25 startups spraken 
met regionale medtech scale-ups en corporates. 

SPACE53
● Realisatie proeftuin voor experimentele drone technologie op 

Twente Safety campus;
● Start Europees Horizon 2020 project AMU-LED voor veilige integratie 

van drones in stedelijke omgeving; 
● Aantrekken nieuwe programmamanager om de verdere ontwikkeling 

van het cluster vorm te geven.



IMEC.ISTART
We lanceerden samen met het Belgische imec.istart, Europa’s nr. 1 business 
accelerator, het imec.istart.nl programma. We bundelen krachten in dit accelerator 
programma voor tech startups. Het 12-18 maanden durende programma, waar een 
eigen investeringsfonds aan gekoppeld is, geeft een stevige impuls aan jonge 
technologiebedrijven en spin-offs vanuit kennisinstellingen. Met imec.istart.nl vergroten 
zij hun kans om hun prototype door te ontwikkelen naar een succesvolle 
marktintroductie en internationale groei. De lancering vond plaats tijdens de CES 
Unveiled conferentie in de RAI Amsterdam, onder toeziend oog van Minister Stef Blok 
en Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.

BDO
Het partnership met BDO is in december 2021 ondertekend. Samen met BDO werken 
we aan het meest krachtige en ondernemende ecosysteem van Nederland. Vanaf 
februari kom je de financiële, fiscale, business development en digitaliserings experts 
van BDO tegen in onze programma's en content. Naast BDO verwachten we in 2022  
andere partnerships aan te kunnen kondigen. 

STARTUP VISA NL
Na de toekenning van de One Single Hub subsidie in april 2021 hebben we samen met 
Founded in Groningen en Founded in Friesland het Startup Visa NL programma opgezet. 
Hierbij focussen we ons op een aantal landen die interessant zijn voor ons ecosysteem. 
De eerste aanvragen zitten inmiddels in de pijplijn. Op dit moment wordt veel energie 
gestoken in het uitnodigen en faciliteren van Oekraïense startups.

WINDESHEIM
We zijn in september 2021 gestart met de samenwerking met Hogeschool Windesheim in 
Zwolle. We hebben twee bootcamps (met in totaal 40 personen) en twee START 
Programma’s gedraaid. Met als resultaat 20 potentiële businesscases.

BESTART
Samen met Founded in Friesland hebben we het BeStart programma gelanceerd. BeStart 
is gespecialiseerd in climate tech, waaronder tech innovaties op het gebied van water, 
circulariteit, dairy, food, energie, landbouw en tuinbouw. De accelerator helpt climate tech 
startups om binnen een jaar op te schalen naar een succesvol bedrijf. In 2021 zijn de 
eerste 8 bedrijven met in totaal 15 personen intensief begeleid. 

SAMENWERKINGEN 
EN PARTNERSHIPS

RESULTATEN 2021
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