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Jaarverslag 2021: katalyseren van verandering met 
impact 

Futuristische door LionVolt, geavanceerde batterije precisielandbouw met de robots van 

Trabotyx, plasmatechnologie van VitalFluid en de vriendelijke zorgrobot SARA. Een CO2-

reductie van 4.027 Kton. De vestiging van 53 buitenlandse bedrijven in Brabant. Een boost voor 

64 startups via onze acceleratieprogramma's. De oprichting van het Smart Biomaterials 

https://mailchi.mp/bom.nl/over-nieuwe-en-groeiende-brabantse-bedrijven-ontwikkelprogrammas-en-gezonde-toekomst-6095973?e=d1d39d0fe8


Consortium. Het aanjagen van verandering op de belangrijkste maatschappelijke thema's: dat 

was voor BOM het jaar 2021. 

Lees meer > 

  

 

Cellcius haalt 1,2 miljoen op 

Cellcius haalt ruim een miljoen op om met restwarmte van industrie en zoutbatterij woningen te 

verwarmen. Een consortium van bestaande uit Brabant Startup Fonds BV, Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij, Innovation Industries en Goeie Grutten Impactfonds, en 

medeaandeelhouders TNO en TU Eindhoven, ontwikkelen 1,2 miljoen euro in Cellcius. 

Lees meer > 

  

http://prestaties.bom.nl/jaarverslag-2021/
https://www.bom.nl/actueel/cellcius-haalt-1-2-miljoen-op-om-met-restwarmte-van-industrie-en-zoutbatterij-woningen-te-verwarmen


 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen motor achter 
maatschappelijke transities 

De ROM's zetten zich in voor maatschappelijke & economische transacties als de 

energietransitie, de voedseltransitie, gezond ouder en veiligheid. Landelijke opgaven die vanuit 

de regio's worden gerealiseerd. Het afgelopen jaar betrokken bij 734 landelijke 

innovatieprojecten met een omvang van € 190 miljoen. Ook ondersteunden de ROM's 223 

buitenlandse bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen met 9.012 arbeidsplaatsen en € 

2,1 miljard aan uitgelokte investeringen. De ROM's zijn met afstand de meest actieve 

investeerders van Nederland. 

Lees meer > 

  

https://www.bom.nl/actueel/regionale-ontwikkelingsmaatschappijen-motor-achter-maatschappelijke-transities


 

Is er echt een stroomst(r)op van onze TenneT de 
noodklok met fictieve netcongestie? 

Door het besluit van TenneT om in Brabant geen nieuwe bedrijven meer stroom te leveren van 

stroom van ze af te nemen, is de economische groei van onze provincie deze week tot stilstand 

gebracht. TenneT claimt dat het geen andere keuze heeft omdat het netwerk vol is. Maar: kan 

een andere analyse tot nieuwe leiden leiden? 

Lees hier de blog > 

  

https://www.bom.nl/actueel/is-er-echt-een-stroomst-r-op-of-luidt-tennet-de-noodklok-met-fictieve-netcongestie


 

Medische robotica: onbegrensde potentie, mits het 
investeringsklimaat verandert 

"De medische roboticamarkt is een verlenging van de medische markt met een enorme 

uitbreiding van de kwaliteit, de mogelijkheid om te verlagen van de kosten en het verlengen van 

de mogelijkheden om te werken. Toch zijn er zijn een hele hoop die het net niet rood”, steekt 

Stephan Hulsbergen. Hij is venture developer medische technologie bij de BOM. 

Lees hier het interview > 

  

https://www.bom.nl/actueel/medische-robotica-onbegrensde-potentie-mits-het-investeringsklimaat-verandert


 

Nieuwe kansen voor door Brexite bedrijven 

Bent u zakelijk getroffen door Brexit? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) u om uw bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. Het 

doel? Ondersteuning bieden bij het verbreden van hun afzetmarkten. is 32 miljoen euro 

beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. RVO voert de BAR-regeling uit 

namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de 

netwerken en expertise in van partners binnen Trade & Innovate NL, de branche- en 

sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland. 

Lees meer > 

  

https://www.bom.nl/actueel/nieuwe-kansen-voor-door-brexit-geraakte-bedrijven


 

Soliton Systems versterkt ecosysteem in Brabant 

Twee jaar Soliton Systems, Japans technologiebedrijf, een succesvolle samenwerking op de 

High Tech Campus in Eindhoven met VodafoneZiggo en Ericsson futuristische toepassingen te 

demonstreren die gemaakt zijn door de opkomst van 5G. Nu versterkt het bedrijf zijn aanwezig 

in Brabant verder. 

Lees meer > 

  

https://www.bom.nl/actueel/soliton-systems-versterkt-ecosysteem-in-brabant


 

Bekijk hier de vacatures >  

  

https://www.bom.nl/werken-bij-de-bom
http://www.bom.nl/werken-bij-de-bom


Agenda 

23 juni 2022 
Deadline aanmelden Business Week Azië > 

30 juni 2022 
Webinar EU-Handelsprogramma: 
succesvol uw grenzen verleggen na Brexit > 
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