
  
  
  
  
  
  

 

 

Syntens introduceert Matchmaking Event tijdens Ecomobiel 

Tientallen ondernemers met elkaar in contact gebracht 

Tijdens Ecomobiel, dé vakbeurs op het gebied van duurzame mobiliteit, heeft Syntens Innovatiecentrum met behulp 
van een Matchmaking Event bedrijven met elkaar in contact gebracht. Op de beurs, die op 9 en 10 oktober 
plaatsvond in Ahoy, maakten een kleine dertig bedrijven gebruik van deze mogelijkheid om op een laagdrempelige 
manier wederzijds te verkennen of er een goede basis is voor samenwerking. 

Volgens innovatieadviseur Ruben van der Horst, die binnen Syntens verantwoordelijk is voor e-mobility, sluit het 
principe van matchmaking goed aan bij de groeiende behoefte van MKB-ondernemers om hun business uit te 
breiden. "Matchmaking is een slimme manier om bedrijven efficiënt met elkaar in contact te brengen. Wij hebben 
bedrijven vooraf gevraagd helder hun aanbod of vraag te omschrijven. Op basis van deze omschrijvingen konden 
geïnteresseerden zich aanmelden voor een gesprek met het bedrijf van hun keuze."  

VIP-deck 

Het VIP-Deck in de beurshal vormde het decor voor de levendige kennismakingsgesprekken. Onder regie van 
Syntens vonden op deze aansprekende locatie binnen een tijdsbestek van twee uur enkele tientallen matching-
gesprekken plaats. Deelnemer Joey Scheick van Ledgend Europe B.V. kijkt tevreden terug op het door Syntens 
georganiseerde Matchmaking Event. "Ik heb gesprekken gevoerd met vijf verschillende gesprekspartners, waarvan 
er drie dusdanig interessant waren dat we binnenkort met elkaar verder praten over een potentiële samenwerking. 
Met één van deze gesprekspartners verwacht ik zelfs binnen enkele dagen al tot een concrete samenwerking te 
komen."  

Interessante leads 

De interessante leads die Scheick opdeed tijdens het Matchmaking Event hebben betrekking op zowel de afzet als 
de verdere doorontwikkeling van zijn innovatie, die zich het best laat omschrijven als een ultrasonische 
geluidspeaker, die het mogelijk maakt om elektronische voertuigen uit te rusten met een slim akoestisch 
waarschuwingssignaal. Ook commercieel manager Chiel den Dunnen van Spijkstaal is blij met de oogst van het 
Matchmaking Event. "In het voortraject hebben alle deelnemers goed kunnen omschrijven waar zij naar op zoek 
zijn. In ons geval zijn dat dealers danwel 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."  

Goed concept 

Net als Joey Scheick is Den Dunnen enthousiast over het concept van het Matchmaking Event. "In korte gesprekken 
van 20 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. Uiteraard vraagt dit wel enige discipline van de 
deelnemers. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om je eigen product te pitchen als de andere partij vooraf heeft 
aangegeven op zoek te zijn naar dealers voor het door henzelf gevoerde product." Den Dunnen hoopt dat Syntens 
ook bij de volgende editie van Ecomobiel een soortgelijk event organiseert. "Ik begreep dat het de eerste keer is dat 
Syntens een matchmaking Event organiseert tijdens Ecomobiel. Wat mij betreft heeft Syntens een goede basis 
gelegd om dit concept de komende edities te continueren."  



  
  
  
  
  
  

 

 

Nederland gidsland 

Innovatieadviseur Van der Horst heeft nog wel een wens voor de volgende editie van Ecomobiel. "Nederland is 
zonder enige twijfel een gidsland op het gebied van elektrische mobiliteit, met name op het gebied van twee- en 
driewielers. Het is niet voor niets dat wij vanuit Syntens dit belangrijke thema drie jaar geleden hebben omarmd. 
Buitenlanders kunnen op dit vlak veel van hun Nederlandse collegae leren. Dit jaar waren slechts enkele deelnemers 
aan het Matchmaking Event afkomstig uit Duitsland en België. Voor de volgende editie hoop ik dat we nog meer 
buitenlandse exposanten op de beurs kunnen verwelkomen."       


