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Enterprise Europe Network 

Spin in het web
Enterprise Europe Network ondersteunt ondernemers 
bij inno veren en ondernemen in Europa. Het uitge-
breide en krachtige netwerk van Enterprise Europe 
Network brengt Nederlandse MKB-ondernemers in 
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contact met potentiële samenwerkingspartners in het 
buitenland. Enterprise Europe Network is met maar liefst 
600 aangesloten organisaties in 52 landen dé spil als het 
gaat om het bij elkaar brengen van MKB-ondernemingen. 

Bedrijven matchen
Dagelijks zijn de 4000 aangesloten professionals van on-
der meer technologiecentra van universiteiten, kamers 
van koophandel en ontwikkelingsmaatschappijen, alert 
om bedrijven uit verschillende landen te matchen. In 
Nederland zijn Syntens Innovatiecentrum en Agentschap 
NL de uitvoerende partners van Enterprise Europe Net-
work. Meer dan 25 specialisten staan tot uw beschikking. 

Grenzen verleggen
Bent u op zoek naar een buitenlandse distributeur voor 
uw product? Of zoekt u juist een specialist, die u helpt met 
het laatste puzzelstukje bij het realiseren van uw baan-
brekende innovatie? Verleg dan uw eigen grenzen en 
neem vandaag nog contact op met één van de contact-
personen van Enterprise Europe Network in Nederland. 

Namens het Enterprise Europe Network.

Jasper Hemmes
Projectmanager Syntens

Enterprise Europe Network helpt MKB-ondernemers in de topsectoren bij het internationa-
liseren van hun ondernemingen. Naast het stimuleren van innovatie is internationalisatie 
per slot van rekening één van de hoofddoelen van de topsectoren. 

SuMMary

GENEral iNtroductioN
Enterprise Europe Network assists SME’s in the leading High-Tech Systems 
and Equipment, Water, Chemical and Energy industries with innovating and 
doing business in Europe. Comprising some 600 affiliated organisations and 
4,000 active professionals in 52 countries, Enterprise Europe Network is the 
undisputed leader in bringing SME’s together. Syntens Innovation Centre and 
NL Agency [Agentschap NL] are Enterprise Europe Network’s partners in the 
Netherlands.
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Kansen voor MKB-ondernemers
de wereld verandert in een steeds hoger tempo. Wellicht de meest in  
het oog springende verandering is het vervagen van de landsgrenzen.  
Er is steeds meer sprake van een Europees speelveld. Er wordt steeds 
meer beleid gemaakt in Brussel. daarnaast ontstaat er in toenemende 
mate een Europese interne markt, die op haar beurt concurreert 
met andere continenten en opkomende grote economieën. ook veel  
Nederlandse ondernemers hebben hun vleugels uitgeslagen en zijn 
steeds vaker internationaal actief.

‘ Wij zijn uitstekend toegerust om MKB-ondernemers  
te ondersteunen bij het ver wezenlijken van hun  
internationale ambitie’
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SuMMary 

ViEWpoiNt: piEt VaN StaalduiNEN

Business is becoming an increasingly international endeavour, 
with more and more policy being promulgated in Brussels rather 
than in EU Member States. In the future, applied research will 
take precedence over fundamental research. This means that the 
finer points of research programmes will increasingly be defined 
by good ideas originating from individual SME’s. With its power-
ful network, Enterprise Europe Network is ideally suited to 
supporting Dutch SME’s in achieving their international ambi-
tions. Thanks to their personal backgrounds and strong affinity 
for a multitude of subjects, our consultants have acquired in-
depth expertise in the events currently transpiring in the leading 
industries. Our consultants use their knowledge, expertise and 
contacts to put SME’s in contact with companies abroad who 
have significant partnership potential.

Kansen voor MKB-ondernemers
Anders dan veel MKB-ondernemers vermoeden biedt 
de groeiende EU-bemoeienis juist ook kansen aan 
individuele bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het Europese programma ‘Horizon 2020’. In het kader 
van dit financieringsprogramma voor onderzoek en 
innovatie kunnen individuele MKB-bedrijven vanaf 
2014 aanspraak maken op onderzoek- en innovatie-
financiering. Hiermee sluit de EU aan bij de trend dat 
toegepaste research een serieuze plaats moet krijgen, 
naast fundamentele research. Hiermee wordt voor-
komen dat de resultaten van onderzoek op de plank 
blijven liggen. Goede ideeën van MKB-ondernemers 
zullen steeds vaker leidend zijn bij het invulling geven 
aan onderzoeksprogramma’s.  

Goed toegerust
Als Enterprise Europe Network zijn wij uitstekend toe-
gerust om MKB-ondernemers te ondersteunen bij het 
ver wezenlijken van hun internationale ambitie. Onze  
adviseurs zijn niet alleen zeer goed bekend met alle 
ontwikkelingen binnen de verschillende topsectoren; 
veelal hebben ze dankzij hun persoonlijke achtergrond 
en sterke affiniteit met het onderwerp een diepgaande 
expertise opgebouwd over actuele thema’s binnen de 
topsectoren. Niet in de laatste plaats omdat wij vanuit 
onze advies- en matchingfunctie veelvuldig over de 
vloer komen bij de koplopers in de topsectoren.  
Anderzijds zijn wij in staat om even opzij te stappen en 
vanuit een helicopterview vast te stellen welke zaken 
nu echt van belang zijn om de slagkracht van de top-
sectoren te vergroten. 

positief gestemd
Ik ben trots te kunnen constateren dat bedrijven die 
aankloppen bij Enterprise Europe Network, tegen de 
economische verdrukking in, positief gestemd zijn over 
de toekomst van hun bedrijf.  Deze groep MKB-onder-
nemers is optimistisch over nieuwe omzet, de netto-
winst, stijging van de export én het aantal medewer-
kers. Ik daag u graag uit om ook uw grenzen als 
ondernemer te verleggen. Deel uw internationale  
ambitie met ons, en ik beloof u dat wij onze uiterste 
best doen om u te helpen uw internationale droom te 
verwezenlijken. Als vertegenwoordigers van de lokale 
uitvoeringsorganisaties van Enterprise Europe Network 
in Nederland zullen onze adviseurs al hun kennis,  
expertise en contacten aanspreken om u in contact te 
brengen met perspectiefrijke buitenlandse samen-
werkingspartners.

Ik wens u graag goede zaken toe!

Piet van Staalduinen
Directeur Syntens Innovatiecentrum
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Duitse expertise helpt Limburgs bedrijf  
kwaliteit voedingsmiddelen te controleren

CEO Jos Rijkx zocht een partij met de juiste kennis om de 
houdbaarheid van zijn testkits te verlengen. Via Enterprise 
Europe Network bracht Syntens de Limburgse ondernemer 
in contact met het Fraunhofer Institut in Aken. Dankzij hun 
expertise heeft Promicol inmiddels een reëel uitzicht op een 
significante verbetering van de houdbaarheid van de testkits. 

Het leveringsgamma van Promicol bestaat uit reagentia, 
instrumenten en software. Binnen de door Promicol ont-
wikkelde protocollen kunnen producenten, met behulp van 
deze componenten - onder eigen verantwoordelijkheid -  
steriliteitstesten uitvoeren. 

“Producenten van levensmiddelen en dranken alsmede  
producenten van cosmetica voeren dagelijks vele honderden 
steriliteitstesten uit. Een grote groep van deze producenten 
kan echter volstaan met enkele tientallen testen per dag. 
Voor deze groep was ik op zoek naar een partij met de juiste 
kennis om de houdbaarheid van onze reagentia te verlengen,” 
zo licht Rijkx de achtergrond van zijn kennisvraag toe. Syntens 
innovatieadviseur Ingrid Relou bracht de kennisvraag van Rijkx 
in bij het Enterprise Europe Network, waarvan Syntens uit-
voerend partner in Nederland is.

internationaal ondernemen
“Dit netwerk helpt ondernemers bij innoveren en ondernemen 
in Europa,” aldus Relou. “In totaal bestaat dit netwerk uit zo’n 
600 organisaties in ruim 50 landen. Het netwerk van Enter-
prise Europe Network helpt ondernemers onder meer om in 
contact te komen met partners in het buitenland.” Via dit inter-
nationale netwerk werd Rijkx in contact gebracht met Dr. Kurt 
Hoffmann van het Fraunhofer Institut in Aken. “Direct na het 

eerste gesprek belde Jos Rijkx me enthousiast,” herinnert 
Relou zich. “Zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak was 
er direct sprake van een klik.” 

Samenwerking krijgt vervolg
Rijkx: “Het Fraunhofer Institut bleek precies over de juiste 
kennis te beschikken om onze reagentia langer houdbaar  
te maken bij kamertemperatuur.” De eerste resultaten van  
de Nederlands-Duitse samenwerking zijn volgens Rijkx zeer 
hoopgevend. “Op dit moment zijn we al bezig om de samen-
werking een vervolg te geven in de vorm van een project, 
waaraan naast het Fraunhofer Institut en Promicol, ook de 
universiteit van Aken deelneemt. De insteek van deze samen-
werking is om de eerste, positieve onderzoeksresultaten via 
praktijkgericht onderzoek te valideren.” 

toegang tot nieuw netwerk
Het contact met Hoffmann is om meerdere redenen waarde-
vol gebleken voor de CEO van Promicol. “Het aantrekken van 
een in microbiologie gespecialiseerde kennismedewerker uit 
het netwerk van Hoffmann is op dit moment bijvoorbeeld 
een reële optie,” stelt Rijkx. “Daarnaast biedt het netwerk van 
het Fraunhofer Institut mij toegang tot nieuwe, interessante 
partijen.” Rijkx is blij met de ondersteuning door innovatie-
adviseur Relou. “Ingrid is op een breed front een gewaardeerde 
sparringpartner voor ons bedrijf. Het (internationale) netwerk 
van Syntens is van onschatbare waarde. Voor kleine onder-
nemingen, die vanuit de technologie zijn opgestart, vind ik 
de begeleiding van Syntens een absolute aanrader. “    

Enterprise Europe Network 
verbindt promicol met  

Fraunhofer institut
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HEt BiotEcHBEdrijF proMicol GEldt alS ééN VaN dE lEidENdE SpEcialiStEN op HEt GEBiEd VaN 

MicroBiëlE coNtrolE. HEt BEdrijF uit Sittard HEEFt GEaVaNcEErdE tEStKitS oNtWiKKEld, 

WaarMEE producENtEN VaN oNdEr MEEr MElK, SauzEN, VrucHtENSappEN, WijNEN EN SoEpEN, 

alSMEdE coSMEtica productEN HuN product op StErilitEit KuNNEN tEStEN.  

Summary 

German expertiSe helpS limburG-baSed company check 
food quality 

Biotech company Promicol has developed advanced test kits that manu-
facturers can use to test the sterility of their milk, sauces, fruit juices, wines, 
soups and cosmetics. CEO Jos Rijkx was looking for someone with the know-
ledge to extend the shelf life of the test kits. Through Enterprise Europe 
Network, Syntens put the Limburg company in touch with the Fraunhofer 
Institute in Aachen. Thanks to the latter’s expertise, Promicol now has a realis-
tic prospect of significantly improving the test kits’ shelf life. The Fraunhofer 
Institute’s network has also introduced Promicol to new and interesting  
business contacts. 
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69% verwacht een (sterke) stijging van de 
omzet

67% verwacht een (sterke) stijging van de 
nettowinst

60% verwacht een (sterke) stijging van de 
omzet

42% verwacht een (sterke)stijging van de 
nettowinst

Nederlands tastersysteem gekoppeld 
aan Franse robotica toeleverancier 
Xpress PE uit Eindhoven is gespecialiseerd in de ontwikke-
ling en fabricage van hoog nauwkeurige tastersystemen. 
Deze tastersystemen zijn hoogwaardige meetbanken, die  
in de industrie worden gebruikt om zeer nauwkeurige  
metingen aan precisie-onderdelen uit te voeren.  
Via Enterprise Europe Network nam Syntens Innovatie- 
centrum het Eindhovense bedrijf mee naar het Brokerage 
Event op de Micronora-beurs in Besançon. Dit bezoek heeft 
geleid tot een samenwerking met het Franse bedrijf Percipio 
Robotics, gespecialiseerd in robotica voor microhandling  
en -assemblage. Inmiddels hebben er een aantal testen 
plaatsgevonden, waarbij door beide bedrijven wordt  
bekeken in hoeverre een nadere samenwerking tot de  
mogelijkheden behoort.

Nederlandse composieten 
krijgen duitse metaalcoating

Het Duitse bedrijf VeroMetal GmbH zocht een  
Nederlandse distributeur. Syntens innovatie- 
adviseur Paul Asselbergs ving dit signaal op  
tijdens een in Duitsland georganiseerde  
bijeenkomst door de Enterprise Europe  
Network vertegenwoordiger in de deelstaat  
Nordrhein-Westfalen. Vervolgens werd  
Scabro Innovations BV uit Katwijk  
gematched met het Duitse bedrijf met  
als insteek om distributeur van een  
metaalcoating te worden. Het resultaat  
is dat dit Duitse product nu pronkt in  
het Nederlandse assortiment. Scabro is  
een leverancier van grondstoffen en  
halffabrikaten voor mallenbouw en de  
composietenindustrie. Het bedrijf is inmiddels 
ook Benelux-distributeur van VeroMetal.

Nederlandse bioplastic leverancier  
vindt Belgische tennisracketsnaren

Synbra Technology BV heeft een nieuw type bioplastic  
ontwikkeld waarvan de smelttemperatuur structureel hoger  
ligt dan wat gangbaar is. Voor 3D printing-applicaties vormt dit 
een unieke eigenschap. Via Enterprise Europe Network sloot  
Synbra Technology een overeenkomst met het Belgische Luxilon 
Industries NV.  Voor Synbra Technology levert deze overeen- 
komst een nieuw afzetkanaal op, terwijl Luxilon Industries  
het bestaande assortiment van hoofdzakelijk snaren voor 
tennisrackets en intraveneuze garens dankzij de bioplastic 
van Synbra Technologies kan uitbreiden. 

deelnemers Enterprise Europe  
Network positief gestemd
Nederlandse bedrijven die gebruik maken van 
de expertise en het netwerk van Enterprise 
Europe Network zijn bovengemiddeld positief 
over de toekomst van hun bedrijf. 

European matchmaking

  Enterprise Europe Network  
 brengt jaarlijks een groot  

 aantal matches tot stand 

tussen Nederlandse MKB-ondernemin-

gen en buitenlandse bedrijven binnen 

èn buiten Europa. De grootte van de ster 

is indicatief voor het aantal matches dat 

Enterprise Europe Network tot stand 

heeft gebracht met bedrijven gevestigd 

in het desbetreffende land.
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Fytagoras was oorspronkelijk een afdeling van 
TNO en is sinds 6 jaar een zelfstandig onder-
zoeksbedrijf. “We ontwikkelen in opdracht van 
marktpartijen optische sensoren om de groei en 
kwaliteit van planten en zaden te monitoren,” 
licht CSO Bert van Duijn van Fytagoras toe. “Deze 
meetsystemen gebruiken we ook om onderzoek 
te doen naar kwaliteitsverbetering van planten. 
We onderzoeken bijvoorbeeld wat de optimale 
omstandigheden bij de wortels zijn en hoe we 
die omstandigheden kunnen verbeteren.” 

afhankelijk van samenwerking 
met partners
Fytagoras werkt veel samen met de Universiteit 
Leiden en met strategische partners. Van Duijn: 
“We zijn een klein bedrijf en zijn daarom afhan-
kelijk van samenwerking met partners om bij-
voorbeeld producten in de markt te zetten.  
Omgekeerd hebben marktpartijen onze kennis 
op het gebied van zaden en gewassen nodig.  
We vullen elkaar dus goed aan.” Mylène Mesters, 
adviseur bij Agentschap NL, vertelde Van Duijn 
over de mogelijkheden om via het Enterprise 
Europe Network internationale partners te vin-
den. Omdat Fytagoras altijd op zoek is naar 
 nieuwe partners, plaatste Van Duijn een partner-
verzoek in de databank van Enterprise Europe 
Network.

toegang tot partnerverzoeken
Bedrijven die zich inschrijven in de databank van 
Enterprise Europe Network hebben tevens toe-
gang tot partnerverzoeken van andere bedrij-
ven. En zo stuitte Van Duijn op een vraag van 

een Russisch bedrijf, dat met planten de klimaat-
omstandigheden in bijvoorbeeld kantoorruim-
tes en klaslokalen wil verbeteren. Dit bedrijf 
heeft een apparaat ontwikkeld waarin planten 
onder ideale omstandigheden kunnen groeien. 

uitnodiging uit rusland
Van Duijn: “Dit bedrijf was op zoek naar een 
partij die onderzoekt welke eigenschappen van 
planten een positief effect hebben op de leef-
omgeving. Omdat dit erg goed aansluit bij ons 
eigen onderzoek naar luchtzuiverende eigen-
schappen van planten in kantoren en schoollo-
kalen, heb ik een reactie geschreven waarin ik 
heb uiteengezet wat we voor elkaar zouden 
kunnen betekenen. Onze adviseur van Enter-
prise Europe Network stuurde dit vervolgens 
naar Rusland, waarna we al snel een uitnodiging 
kregen om eens te komen praten.”

afsluiten van samenwerkings-
overeenkomst
Het contact tussen Fytagoras en het Russische 
bedrijf mondde uit in een samenwerkings-

Fytagoras BV uit leiden ontwikkelt optische sensoren om de groei en kwaliteitsaspecten 
van planten en zaden te monitoren. daarnaast onderzoekt het bedrijf met behulp van 
deze systemen de mogelijkheden om de kwaliteit van planten te verbeteren. Via de  
databank van Enterprise Europe Network vond Fytagoras een russische partner. 

dit russische bedrijf zet planten in om klimaatomstandigheden in kantoorruimtes en  
klaslokalen te verbeteren, mede met behulp van een door de russen ontwikkeld  
apparaat, waarin planten onder ideale omstandigheden kunnen groeien. Beide bedrij-
ven sloten een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk het apparaat te verbeteren.   

SuMMary

iMproVEd cliMatE coNtrol By coMBiNiNG SENSorS dEVElopEd iN lEidEN WitH a dEVicE 
FroM itS ruSSiaN partNEr

The Leiden-based Fytagoras BV is developing optical sensors to monitor the growth and quality of plants and 
seeds. The company is also using these systems to research opportunities for improving plant quality. Fytagoras 
found a Russian partner through Enterprise Europe Network’s database. Using a device developed by these 
Russians to enable plants to grow under ideal conditions, the Russian company uses plants to improve the  
climate in offices and classrooms. The Dutch and Russian companies have concluded a partnership agreement  
to jointly improve the device. 

overeenkomst. De komende tijd richten beide 
 bedrijven zich samen op verbetering van het 
apparaat en testen ze het in praktijksituaties. 
Hoewel Fytagoras inmiddels een partner heeft 
gevonden via Enterprise Europe Network, kijkt 
Van Duijn zeker één keer per week in de data-
bank. “Ik kijk of er nog nieuwe partnerverzoeken 
zijn geplaatst waar wij met Fytagoras op kunnen 
inhaken. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeks-
vragen zijn op het gebied van planten of een 
vraag naar bepaalde typen meetsystemen.  
Daarnaast bieden de partnerverzoeken ons 
 informatie over wat er speelt in de markt en waar 
andere partijen naar op zoek zijn. Deze infor-
matie kunnen we goed gebruiken bij het maken 
van strategische keuzes voor verder onderzoek 
en productontwikkeling.”

Enterprise Europe Network helpt Fytagoras 
BV aan internationale partner en marktkennis

Verbetering binnenklimaat met Leidse sensoren 
en apparaat van Russische partner
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MatcHMaKiNG, tHE quicKESt Way to iNtErNa-
tioNal SuccESS 

Enterprise Europe Network regularly organises matchmaking 
activities, usually in tandem with international events such as 
trade fairs. During these matchmaking sessions, entrepreneurs 
are afforded the opportunity to have 15-minute discussions 
with a variety of potential business partners from abroad. To 
maximise the chances of making a successful match, the Enter-
prise Europe Network holding the event takes the participants’ 
specific questions and offers into account. Before the event, the 
participants can choose who they would like to meet based on 
concise profiles. For internationally oriented companies, match-
making is an ideal method for efficiently contacting multiple 
potential partners. Many Dutch entrepreneurs have successfully 
located a partner abroad by participating in a matchmaking 
event.  

Matchmaking, de snelste weg 
naar internationaal succes
de meer dan 600 organisaties, die zijn aangesloten  
bij Enterprise Europe Network, zetten zich dagelijks  
in om bedrijven uit verschillende landen bij elkaar te 
brengen. Enterprise Europe bedient zich hierbij van 
twee instrumenten, die zich in de loop van de tijd als 
zeer succesvol hebben bewezen. allereerst worden 
kennisvragen of zoekopdrachten naar mogelijke  
buitenlandse partners in een database geplaatst, 
waartoe alle 4000 professionals binnen het netwerk 
van Enterprise Europe Network toegang hebben. 
dagelijks monitoren zij de nieuwe aanvragen binnen 
deze database om mogelijke interessante partners 
binnen hun relatienetwerk hierop te attenderen. 

Korte snuffelgesprekken
Daarnaast organiseert Enterprise Europe Network 
met regelmaat matchmaking activiteiten. Hierbij 
worden ondernemers in de gelegenheid gesteld om 
in een kort tijdsbestek zogenaamde vijftien minuten 
gesprekken te voeren met verschillende potentiële 
buitenlandse partners. Veelal worden deze match-
making events georganiseerd rondom internationale 
evenementen, zoals bijvoorbeeld een vakbeurs. Om 
de kans op een succesvolle match te maximaliseren 
inventariseert de uitvoerende organisatie van  
Enterprise Europe Network vooraf de specifieke 
vraag dan wel het aanbod van de deelnemers in spé. 

Eerste stap naar samenwerking
Op basis van scherp geformuleerde profielen kunnen 
de deelnemers vooraf aangeven met welke partij  
zij een gesprek willen voeren. De ervaring leert dat 
tijdens deze vijftien minuten gesprekken helder 
wordt of de bedrijven van de beide gesprekspartners 
elkaar kunnen helpen bij het internationaal onder-

nemen. Als er ook nog een persoonlijke klik blijkt te 
zijn tussen de gesprekspartners, monden deze eerste 
kennismakingsgesprekken veelal uit in een vervolg- 
afspraak, waarbij de betrokken bedrijven meer in 
detail van gedachten wisselen over de mogelijk- 
heden om de samenwerking te concretiseren.

Efficiënte methode
Matchmaking is hiermee voor internationaal 
georiënteerde bedrijven een ideale manier om op een 
efficiënte manier in contact te komen met meerdere 
mogelijke samenwerkingspartners. Een groot aantal 
Nederlandse ondernemers heeft via deelname aan 
een matchmaking event een buitenlandse partner 
gevonden. Dit partnerschap kan alle mogelijke  
vormen aannemen, variërend van klant-leverancier 
relaties op het gebied van onderdelen, kennis en 
knowhow tot aan distributieovereenkomsten. 

Enthousiaste deelnemers
Hiernaast enkele ervaringen van Nederlandse onder-
nemers, die hebben deelgenomen aan een match-
making event tijdens Ecomobiel, een vakbeurs op 
het gebied van duurzame mobiliteit. 
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joEy ScHEicK  
lEdGENd EuropE B.V.

“ In korte gesprekken van vijftien minuten  
is het goed mogelijk om wederzijds vast te 
stellen of er sprake is van een match dan  
wel een interessante mogelijkheid om met 
elkaar samen te werken. Ik heb gesprekken 
gevoerd met vijf verschillende gespreks- 
partners, waarvan er drie dusdanig  
interessant waren dat we binnenkort met 
elkaar verder praten over een potentiële 
samenwerking. Het gaat hierbij zowel om 
de mogelijke afzet als de doorontwikkeling 
van onze innovatie. Met één van de drie 
interessante gesprekspartners verwacht  
ik zelfs binnen enkele dagen al tot een  
concrete samenwerking te komen.” 

cHiEl dEN duNNEN  
coMMErciEEl MaNaGEr VaN SpijKStaal

“In het voortraject hebben alle deelnemers 
goed kunnen omschrijven waar zij naar op 
zoek zijn. In ons geval zijn dat dealers dan 
wel businesspartners voor de afzet van  
onze elektrische voertuigen. Twee van de 
gesprekken, die ik heb gevoerd, waren  
dusdanig interessant dat we met deze  
partijen verder in gesprek gaan. Dat ziet er 
interessant uit.” 

‘ Deze eerste kennismakingsgesprekken 
monden veelal uit in een vervolgafspraak’
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Oprichter Siebout Leseur van Leeuwen van Robo-
ticamera360° was door Syntens Innovatiecentrum 
enkele jaren terug al in contact gebracht met 
Harry J. Shea van HS TRADING Co. “We hebben al 
die tijd goed contact met elkaar gehouden. Vorig 
jaar liet Harry mij weten dat hij op zoek was naar 
een systeem om op een cinematografische manier 
colleges in beeld te kunnen brengen, zonder dat 
hierbij de inzet van een cameraman vereist is,” licht 
Van Leeuwen toe. Als gevolg van de uitgestrekt-
heid van het land en de soms barre weersomstan-
digheden in Canada is het voor studenten name-
lijk lang niet altijd mogelijk om colleges te volgen. 
“Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een 
kerkbezoek,” aldus Van Leeuwen. “ 

Webcasts
Webcasts zijn om die reden een bekend feno-
meen in dit immense land. Bestaande systemen 
zijn echter duur terwijl de kwaliteit van de beel-
den veelal schokkerig is. Op basis van het crite-
rium dat een registratie prettig moest zijn om 
naar te kijken, ontwikkelde Van Leeuwen, die zelf 
een achtergrond heeft als cameraman, een proof 
of concept. “Alle benodigde technologie hebben 
we zelf ontwikkeld, inclusief de behuizing van 
de camera en de printplaat.” Een cruciaal aspect 
binnen het concept van RobotiCamera360° 
betreft het automatisch volgen van een persoon. 
“Of dit nu een professor voor de collegezaal is of 
een voorganger op de kansel, het principe is 
altijd gelijk,” aldus Van Leeuwen.  

Slimme plaatsbepalings- 
technologie
“Het gebruik van intelligente plaatsbepalings-
technologie vormt hierbij de sleutel.” Via Enter-
prise Europe Network werd van Leeuwen in 
contact gebracht met een Engels bedrijf dat 

hierin is gespecialiseerd. De opdrachtgever uit 
Canada was ingenomen met het uiteindelijke 
proof of concept. Het resultaat is dat het eerste 
systeem binnenkort in gebruik wordt genomen 
op een Canadese universiteit. “Het is de bedoe-
ling dat de grootste tien universiteiten in Canada 
hierna volgen,” aldus Van Leeuwen. 

toepassing in securitysector
Omdat de camera beelden in een hoek van 360 
graden rondom het te volgen object kan regi-
stre ren, is de oplossing van RobotiCamera360° 
onder meer zeer interessant voor de beveili-
gingsindustrie. “In tegenstelling tot bestaande 
systemen is het met onze oplossing bijvoor-
beeld mogelijk om een politieagent overal rond-
om de politiewagen te registreren. Dit vergroot 
diens bewegingsvrijheid en het gevoel van vei-
ligheid.”

Enthousiast
Van Leeuwen is enthousiast over de betrokken-
heid van  Enterprise Europe Network. “Zonder 
het netwerk van  Enterprise Europe Network had 
ik niet gestaan waar ik nu sta met mijn bedrijf. 
Wat me bovendien zeer aanspreekt is het en-

de Security fair in het duitse essen vormde eind september het decor voor de bekrachtiging van 
de trans- atlantische samenwerking tussen het Zandvoortse bedrijf roboticamera360° en hS tra-
dinG co. uit canada. het laatstgenoemde bedrijf was op zoek naar een slimme technologische 
oplossing om amerikaanse politiewagens met een verbeterd camerasysteem uit te rusten. 
roboti camera360° ontwikkelde dit slimme systeem, waarin intelligente plaatsbepalingstechnolo-
gie een hoofdrol speelt. 

Summary

dutch camera SyStem keepS american police officerS Safer

During the Security Fair in Essen, Germany, at the end of 2012, the Zandvoort-based RobotiCamera360° and the 
Canadian HS TRADING Co. kicked off their partnership. The latter was looking for a system to cinematographically 
film college campuses without the need for a camera operator. The Canadian company was also looking for a 
smart technology solution to install improved camera systems in American police vehicles. With Enterprise  
Europe’s help, RobotiCamera360° found a British company specialising in positioning technology. The system 
developed by RobotiCamera360° will soon be in use at the ten largest universities in Canada. Thanks to Enterprise 
Europe Network, RobotiCamera360° is also in discussions with the Dutch and Belgian police forces.

thousiasme van mijn contactpersonen Michiel 
Poppink in Nederland en Koen Depreytere in 
België. Zij zijn echt gedreven om gezamenlijk 
iets nieuws tot stand te brengen en hiervoor de 
juiste verbindingen te leggen. Dankzij hen ben 
ik nu onder meer in gesprek met de Nederlandse 
en Belgische politie.” 

Gezamenlijke busreis
Als voorbeeld noemt Van Leeuwen het initiatief 
van Enterprise Europe Network om met een 
groep van 35 onder nemers uit de security-indus-
trie gezamenlijk de Security Fair in Essen te be-
zoeken. “Tijdens zo’n busreis, maar ook tijdens 
het afsluitende diner, kom je spontaan en op een 
laagdrempelige manier in gesprek met mensen 
van interessante partijen, zowel vanuit de kant 
van het bedrijfsleven als van overheidswege. 
Met sommigen van hen ben ik nu nog in ge-
sprek om te kijken naar samenwerkingsmoge-
lijkheden. Dit opent echt deuren voor mij.”  

Enterprise Europe Network brengt trans-atlantische 
samenwerking tot stand
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Grotere veiligheid Amerikaanse politieagenten 
dankzij Nederlands camerasysteem
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Nederlands bedrijf krijgt een vinger  
achter de Vietnamese dijken

Mede dankzij het winnen van de ‘Gouden Kans’, 
een prijs voor de beste innovatie in Noord- 
Holland, is Intech Dike Security Systems begin 
2010 gevraagd om deel te nemen aan een  
handelsmissie naar Vietnam onder leiding van 
oud-minister Cees Veerman. 

Temidden van gerenommeerde grote bedrijven 
als Royal Haskoning, Arcadis en Fugro mocht 
directeur Onne Rösingh van het Haarlemse  
bedrijf daar zijn visie presenteren op het veiliger 
maken van de twee grote Delta-gebieden in 
Vietnam. De verantwoordelijke Vietnamese  
minister raakte onder de indruk van diens  
verhaal. “We zijn verder in gesprek geraakt en 
hebben bovenal goed geluisterd naar de  
wensen van de Vietnamese autoriteiten. Hun 
vraag bleek breder van aard dan uitsluitend 
dijkmonitoring. Op basis van die behoefte  
hebben we vervolgens ingestoken op het  
aanbieden van een totaaloplossing.” 

oprichting consortium
Die integrale aanpak bestond naast het ontwik-
kelen van een effectieve inspectiemethode voor 
dijken ook uit het opzetten van een hoogwater-
waarschuwingssysteem voor dammen en dijken, 
evenals uit het realiseren van een opleidings- 
programma. Rösingh: “Om dit voor elkaar te 
krijgen hebben we een consortium van bedrij-
ven met complementaire werkgebieden opge-
richt. Met ons systeem is het mogelijk om met 
behulp van speciale infrarood-technologie te 
voorspellen wanneer een dijk of een andere 
waterkering gaat bezwijken. Dankzij de  

samenwerking met de consortiumpartners kun-
nen we in Vietnam ook dijkmonitoring vanuit de 
ruimte inzetten met behulp van Radar-satellie-
ten. Daarnaast kunnen we met behulp van een 
droogtescanner vanuit een vliegtuig zwakke 
plekken in een waterkering detecteren. Weer een 
andere consortiumpartner biedt een oplossing 
waarmee het mogelijk is om lopend over een dijk 
met een grondradar holle ruimtes op te sporen. 
De vierde consortiumpartner is gespecialiseerd 
in training en opleiding binnen dit domein.” 

ondertekening overeenkomst
Het opzetten van dit consortium, dat ‘Holland-
Delta’ werd genoemd, bleek een schot in de roos. 
Rösingh: “In april hebben we in het bijzijn van 
prins Willem-Alexander en prinses Maxima een 
overeenkomst met het Vietnamese minis terie 
van landbouw afgesloten voor de inspectie van 
6000 kilometer aan dijken en stuwdammen, het 
opzetten van een hoogwaterwaarschuwings-
systeem voor dammen en dijken én voor het 
realiseren van een opleidingsprogramma. Vanuit 
het kader programma Partners voor Water vanuit 
het projectenfonds van Water Mondiaal zijn we 
in 2012 gestart met onze eerste pilot-projecten. 

de internationale waterproblematiek is één van de grootste internationale uitdagingen 
voor de toekomst. Het bedrijf intech dike Security Systems heeft technologie ontwikkeld 
waarmee voorspeld kan worden wanneer een dijk of andere waterkering gaat bezwijken. 
Nadat het bedrijf uit Noord-Holland met deze innovatieve oplossing een droomorder in 
Vietnam binnenhaalde, begeleidde Syntens intech dike Security Systems bij het schrij-
ven van een businessplan en het structureren van de internationale groei. Via het  
netwerk van Enterprise Europe Network wordt gezocht naar mogelijke internationale 
samenwerkingspartners.   

SuMMary

dutcH coMpaNy taKES cHarGE oF ViEtNaMESE diKES 

Intech Dike Security Systems has developed technology that can predict when a dike or other water-retaining 
structure will collapse. After the company from Noord-Holland won a dream contract in Vietnam with this innova-
tive solution, Syntens assisted Intech Dike Security Systems supervised the drafting of a business plan and plan-
ning for international growth. A request to search for potential international partners was made through Enter-
prise Europe Network. The company’s staff has grown from 5 to 10 employees in one year, 
and has trebled its sales.  

Komende jaren gaan we een nieuwe, integrale 
systematiek van watercontrolemechanismen 
realiseren en optimaliseren. Deze nieuwe stan-
daard kunnen de Vietnamezen dan vervolgens 
redelijk selfsupporting in andere delen van  
Vietnam toepassen.” 

Springplank naar azië
Een dergelijk project is een perfecte springplank 
naar andere landen in Azië. In onder meer  
Cambodja, Birma en Thailand spelen immers 
vergelijkbare problemen en risico’s. Intech Dike 
Security Systems is mede met hulp van Syntens 
inmiddels klaar voor een verdere internationale 
sprong. Syntens innovatieadviseurs Joris  
Castermans en Bon Uijting hebben hiertoe  
meegeholpen bij het schrijven van een business-
plan en het maken van een internationale ver-
taalslag. Uijting: “Daarnaast hebben we Intech 
na de pilot in Vietnam en omliggende landen 
begeleid om de projectmatige samenwerking 
door te ontwikkelen naar een duurzame vorm 
van samenwerking. Ook zoeken we in het net-
werk van Enterprise Europe Network naar moge-
lijke samenwerkingspartners in andere landen.” 

zonnige toekomst
De internationalisatie legt het Haarlemse bedrijf 
geen windeieren. De bezetting van het bedrijf is 
in een jaar tijd gegroeid van 5 naar 10 medewer-
kers, bij een verdrievoudiging van de omzet. “Met 
de oprichting van ‘Holland-Delta’ hebben we 
bovendien onze slagkracht en capaciteit enorm 
vergroot”, aldus Rösingh. “Wij zijn er trots op dat 
we als relatief kleine onderneming Nederland in 
internationaal opzicht op de kaart kunnen zetten 
binnen dit strategische vakgebied.     

Enterprise Europe Network  
helpt bij internationale expansie
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coloFoN

Het Enterprise Europe Network is een  
van de vele initiatieven binnen het  
Competitiveness and Innovation framework  
Programme (CIP). Dit programma wordt tot  
en met 2013 uitgevoerd door het Executive
Agency for Competitiveness and Innovation
(EACI) van de Europese Commissie.
 
Met dit project wordt innovatie gestimuleerd
waarvan vooral het MKB profiteert.
 
tekst 
Blitz Communicatie
 
fotografie 
Marcel den Hollander fotografie,  
Syntens en Agentschap NL
 
ontwerp 
Etcetera Grafische Producties, Delft 
in samenwerking met Cisenzo vormgeving

www.enterpriseeuropenetwork.nl

info@enterpriseeuropenetwork.nl

telefoon 088-444 0 777

de nederlandse partners in enterprise europe network:

• Agentschap NL (www.agentschapnl.nl)

• Syntens Innovatiecentrum (www.syntens.nl)



 

 


