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De digitale revolutie is gaande

• Doorbraak IT-technologieën

• Smart Industry/ Industry 4.0

• IoT, drones, 3D-printen, etc. 



De impact is al vol op zichtbaar…

• Bedrijven lopen risico

• Niet anticiperen is gevaarlijk

• Innovatie is de sleutel 



Innovatie in een notendop

• Innovatie: ‘van idee naar product’ 

• Proces is ingewikkeld en risicovol

• Samenwerking is cruciaal!



Ingrediënten voor innovatie

• Technologie én business case

• Locatie is uitvalsbasis voor activiteiten

• Nieuwe ideeën: broedplaats nodig!



De DRU als broedplaats voor de Achterhoek

• Broedplaats voor jonge, innovatieve bedrijven ontbreekt nu nog:

• De Steck in Doetinchem richt zich op niet-technologische organisaties

• Innovatiehubs voor prillere ideeën, bedrijfscampussen voor volwassenere

• Het Frank Daamengebouw op de DRU is een zeer geschikte plek!

• Ligging en (toekomstige) mogelijkheden

• Uitstraling en (regionaal) draagvlak



De huiskamer van SmartHub: van idee naar realisatie

• Ontwikkeling vraagt om publieke-private samenwerking:

• Installatie van de Founding Fathers (november 2018)

• Privaat articuleert & verbindt, publiek faciliteert & anticipeert

• Pilaren voor het concept van de innovatieve broedplaats:

• Gebruik maken van Achterhoekse kracht: naoberschap!

• Wie kiest, wordt gekozen: focus volledig op de smart industry



Het concept op hoofdlijnen

• Huisvesting op maat, centrale faciliteiten

• Eigen kantoorruimte, gedeelde koffieautomaat en werkplaats

• Formule: toelatingscommissie en gericht op doorstroom

• De ‘Wijzen uit de Oosten’ en huisvesting in jaren gelimiteerd

• Voucher instrument om ideeën een super-start te geven

• Achterhoekse maakbedrijven: een cruciale in-kind bijdrage!



De huidige status: de eerste bewoners zijn er al!

• Doelstellingen met betrekking tot het Frank Daamen gebouw

 Periode november 2018 - april 2019

ontwikkel een regionaal afgestemd concept om 10 tot 12 jonge, 

innovatieve smart industry bedrijven te (kunnen) werven

 Periode mei - oktober 2019

start met de implementatie van het concept en borg het in de regio



Activiteiten in de komende maanden

• Afronding van het project plan

• Finaliseren financieringsaanvraag regiodeal

• Professionaliseren incubator-organisatie
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