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Dimenco schaalt op in Simulated Reality  

KPN Ventures en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij investeren € 

2,5 miljoen in de ruimtelijke visualisatie techniek van Dimenco, een 

nieuwe techniek die gebruikmaakt van holografie, sensortechniek en 

beeldverwerkingsalgoritmen om realistische 3D-objecten te ervaren 

https://mailchi.mp/bom.nl/over-duurzame-voedselsystemen-simulated-reality-het-succes-van-de-htsm-sector?e=d1d39d0fe8


zonder het gebruik van 3D-brillen. 

Lees meer >  

  

 

Studie: Brabant is het hart van de HTSM sector  

Terwijl corona de rest van Nederland nog in de greep had, groeide in 

Brainport Eindhoven de economie met 2 procent. Een topprestatie van de 

high tech systems & materials sector! Wat moeten we doen om in Brabant 

aan de top de blijven?  

Download de verdiepende HTSM studie >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=74f41bbc1d&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=95d1ca2864&e=d1d39d0fe8


 

To do: in 5 stappen naar een ijzersterke Brabantse 
Medtech sector 

Onderzoek namens de BOM, Brainport Development en de Rabobank 

bevestigde hun beeld dat de Brabantse MedTech sector een serieuze 

groeimotor kan zijn voor de provincie richting de toekomst. Naar 

aanleiding hiervan definieerden zij vijf gezamenlijke opgaven om de 

Brabantse MedTech-sector gericht verder te versterken en profileren. 

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=2e0976a7fa&e=d1d39d0fe8


 

Victor van der Chijs nieuwe president-commissaris 

De algemene vergadering van BOM Holding B.V. (Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij) heeft Victor van der Chijs benoemd tot 

president-commissaris. Van der Chijs, ook voorzitter van 

ondernemersorganisatie Deltalinqs, is per 2 juni toegetreden tot de Raad 

van Commissarissen. Van der Chijs beschikt over een breed palet aan 

bestuurlijke ervaring in zowel de private als publieke sector. Voor zijn 

aantreden bij Deltalinqs was hij 8 jaar bestuursvoorzitter van de 

Universiteit Twente.  

Lees meer >  

  

 

Duurzame voedselsystemen 

De BOM zet samen met ondernemers en partners in op 
de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten; 
versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van 
verspilling. Deze weken staat dit thema online centraal. 

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=b7bb199d75&e=d1d39d0fe8


Hieronder een greep uit de inzet van de BOM. Niks meer 
missen? 
Volg onze LinkedIn berichten >  

  

 

Nieuwe businesscases tegen voedselverspilling 

“In dit programma hebben we geleerd onze aandacht helemaal te 

focussen op één afzet kanaal” zegt Doreen Westphal van Botanic Bites, 

voormalig deelnemer én winnaar van de eerste Gouden Cirkel Award van 

Provincie Noord Brabant voor bedrijven die op een vernieuwende manier 

invulling geven aan de circulaire economie. Op 8 september 2021 starten 

we met de derde editie van het Business Innovation Program Food. Denk 

je erover om mee te doen? Ontdek tijdens de introductie workshop op 7 

juli 2021 of het programma waarde toevoegt aan jouw bedrijf. 

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=cf2b166ba6&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=004c55927f&e=d1d39d0fe8


 

 
  

 

 

Blog: 3 redenen waarom Brabant overstapt van 
varkens op vega. 

Brabant staat bekend als de varkensschuur van Nederland. Maar hoe 

https://www.youtube.com/watch?v=5WoKhmPWjJA


lang nog? Vleesvervangers hebben de wind in de zeilen. Drie redenen 

waarom Brabantse bedrijven en initiatieven als De Vegetarische Slager, 

Schouten, Dalco Food B.V., Green Protein Excellence Centre, Food Tech 

Brainport en The Protein Brewery de varkensstallen uit Brabant gaan 

verdrijven. 

Lees de blog van Pieter Meuwissen >  
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