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Campagne - gezonde toekomst  

In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het 
bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met 
ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, 
digitale zorg en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie 
en robotica. 
Van 20 september tot en met 1 oktober zetten we het thema gezonde toekomst op 
(sociale) media extra in de schijnwerpers. Volg ons op LinkedIn voor de berichten, 
delen mag!  

 

https://mailchi.mp/bom.nl/over-nieuwe-en-groeiende-brabantse-bedrijven-ontwikkelprogrammas-en-gezonde-toekomst?e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=18c6021e87&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=b9245dbb2d&e=d1d39d0fe8


Footprint kiest voor BIC 

De Amerikaanse ontwikkelaar van duurzame verpakkingsmiddelen voor de 
voedselindustrie, opent een Europees R&D centrum op Brainport Industries Campus in 
Eindhoven waar onder andere een innovatiecentrum wordt gevestigd.  
Footprint biedt oplossingen voor producenten die de overstap willen maken van plastic 
voor eenmalig gebruik naar circulair materiaal. 

Lees meer >  

  

 

Export Accelerator Program  

Dit programma helpt jou om gestructureerd toe te 
werken naar een positieve cashflow uit het buitenland. 
Komende editie start 7 oktober. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar! 
Lees meer >  

  

 

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=a940040cef&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=eb23cd5b86&e=d1d39d0fe8


Investering voor duurzame superbatterij 

LeydenJar heeft in een nieuwe investeringsronde 22 miljoen euro opgehaald. De 
financiële injectie is nodig om de technologie verder te ontwikkelen en op te schalen. 
LeydenJar bereidt zich voor op de introductie van machines voor massaproductie 
tegen een competitieve prijs. 

Lees meer >  

  

 

Orbisk:100 mln kilo minder voedselverspilling in 2025 

De startup die met  behulp van AI voedselverspilling wil voorkomen, is na de lockdown 
begonnen aan een opmerkelijke inhaalrace. Voor de introductie van haar nieuwe 
technologie in honderden professionele keukens heeft Orbisk ruim 1 miljoen euro 
opgehaald.  

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=e22c989c88&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=a1aca8e9cb&e=d1d39d0fe8


 

Data Readiness Program  

In 10 weken weet je hoe je met de data die in jouw 
bedrijf worden verzameld betere strategische 
beslissingen kunt nemen en meer winst kunt maken. 
Komende editie start 15 oktober.  
Lees meer >  

  

 

Studententeams: Van innovatief idee tot kansrijke 
markt? 

Steeds meer studenten kiezen voor ondernemerschap. Als partner van The Gate, TU/e 
Contest en Tilburg University Challenge coacht de BOM studententeams die hun 
slimme vindingen naar de markt willen brengen. Ons doel? Innovatieve ideeën en 
start-ups naar een hoger plan brengen en het pad effenen voor de eerste 
financieringsronde. In deze blog lees je op welke aspecten de BOM startups van 
studententeam beoordeelt én begeleidt! 

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=67b555dc51&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=67b555dc51&e=d1d39d0fe8
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https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=67b555dc51&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=67b555dc51&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=8483f058dd&e=d1d39d0fe8


BOM Catalyzing Change 

 

  

Agenda 

27 - 29 september 2021 
China Business Week >  

1 oktober 2021 
DVC-SI Tafelgesprek: productieprocessen optimaliseren met 
eigen data >  
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