
TechHub Assen biedt in elke fase de gewenste steun om verder te komen, door:  

 

• Organiseren van netwerkactiviteiten en ontmoetingen (business dating, matchmaking) 

• Bieden van het maaklab, de innovatiewerkplaats, TechScans, dat is het analyseren van de  

 potentie van een product, en TechRadars, het in beeld brengen van relevante technologie  

• Methodische ondersteuning bij technologische innovatie op basis van de ervaringen met 

 ID3AS (www.id3as.org) 

• Ondersteunen van bedrijfsmatige ondernemersvragen door het verbinden met  

 Ik Ben Drents Ondernemer, de Ondernemersfabriek en anderen 

• Toegang tot het noordelijke kennisnetwerk, met Entrance, HealthHub, Blockchain Lab, 

 Water Alliance, NICE en meer. En ontsluiten van het complete aanbod opleidingen en  

 andere innovatiewerkplaatsen van Hanzehogeschool Groningen en Drenthe College. 

• Samenwerkingsovereenkomsten voor partners met en zonder een huisvestings- 

 component op de locatie aan de Industrieweg 1 

• Begeleiden op maat van innovatieprojecten 

• Toegankelijk maken en uitdragen van nieuwe innovaties en showcases 

 

De dienstverlening van TechHub Assen is vastgelegd in een drietal brochures (opvraagbaar): 

• TechHub Assen, Het komt allemaal samen in TechHub Assen 

• TechHub Assen, Faciliteiten, samenwerken en samen werken 

• TechHub Assen, Menukaart, hbo-producten & -diensten voor ondernemers 

 

Elke organisatie en ondernemer kan samenwerken met TechHub Innovatiewerkplaats, voor 

korte eenmalige projecten of als samenwerkingspartner met gebruikmaking van de  

faciliteiten in het pand.  

 

techhubassen.nl 

Contact en informatie 
 

Programma TechHub Assen TechHub Assen, Innovatiewerkplaats 

Jan de Morrée (programmaleider) Johan Sap (projectleider) 

06 4999 63 14 06 5248 35 19 

demorree@techhubassen.nl johansap@techhubassen.nl 

 

        

   

ONDERWIJSPLATFORM 

VOOR BEDRIJVEN ASSEN  

is een samenwerking met  

Samenwerking bedrijven 

TechHub Assen 

 

 

Ondernemers, bedrijven en instellingen onderhouden relaties met scholen en kennis-

instellingen. Onderwerpen zijn goed geschoold personeel, kennis en innovatie en  

bijvoorbeeld stageplekken. Het Onderwijsplatform wil een eenduidige bedrijven-

ingang creëren naar het onderwijs in Assen, zodat de juiste vraag bij de juiste         

organisatie terechtkomt. Zie ook de algemene flyer van het Onderwijsplatform.  

 

Het Onderwijsplatform is een samenwerking van: 

• TechHub Assen, innovatie en projecten 

• Drenthe College met mbo Smart Industry en andere techniekopleidingen 

• Techniek Academie Assen, de ingang voor lerend werken in de techniek in het mbo 

• Technasium Assen, ingang voor opdrachten voor havo en vwo 

• Sterk Techniekonderwijs Assen 

 

Focus TechHub Assen 
TechHub Assen is een initiatief van Ondernemend Assen, Hanzehogeschool            

Groningen en Drenthe College.  

TechHub Assen, en de innovatiewerkplaats daar     binnen, is één van de ingangen 

voor bedrijven, instellingen en andere organisaties. Het is de ingang waar de focus 

ligt op innovatie en projecten, met name in de       techniek. Hiermee kunnen bedrij-

ven of ondernemers aan de slag, samen met andere bedrijven én ook met het onder-

wijs van verschillende niveaus: hbo, mbo en vo.  

 

Bedrijven en TechHub Assen 
TechHub Assen, dé innovatiewerkplaats van Assen, kent twee aspecten, die elkaar 

versterken. Primair gaat het er om dat bedrijven en ondernemers ondersteund  

worden in hun ambitie om tot innovatie te komen; innovatie van producten en  

processen. Hiervoor biedt de TechHub een betrouwbaar netwerk van partners,  

toegang tot technologische kennis (bij kennisinstellingen, onderwijs en andere  

innovatiecentra in het Noorden) en mogelijkheden om projecten tot uitvoering te 

brengen in de innovatiewerkplaats, al dan niet in samenwerking met het onderwijs.  
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De belangrijkste doelgroep zijn bedrijven en instellingen die aan technologische  

innovatie doen of in hun bedrijfsvoering zeer afhankelijk zijn van technologie, zoals 

in toenemende mate zorg-organisaties. 

 

Als tweede biedt TechHub Innovatiewerkplaats (IWP) een fysieke locatie aan de   

Industrieweg 1, waar verrassende ontmoetingen mogelijk worden gemaakt tussen 

ondernemers onderling, met andere organisaties én met studenten. Dit is een      

ontmoetingsplek voor informele bijeenkomsten, vergaderingen, projecten en voor 

evenementen. In de TechHub kunnen bedrijven zich voor kortere of langere tijd huis-

vesten in de vorm van flexplekken, projectruimtes, werkplaatsen of kantoren. 

De kenniscomponent van TechHub Assen wordt versterkt door aanwezigheid van het 

lectoraat Sensors and Smart Systems van de Hanzehogeschool Groningen en het  

practoraat Zorg & (Sensor)technologie van Drenthe College. 

 

Daarnaast heeft zich vanaf dag één een aantal  

bedrijven verbonden aan de TechHub; deze staan  

hiernaast. Door het mede ondertekenen van de  

Subsidieaanvraag hebben zij de intentie vastgelegd  

om mee te helpen de TechHub tot een succes te  

maken. Zij besteden hier veel tijd aan en enkelen  

hebben zich ondertussen ook gevestigd binnen  

de TechHub.  

 

Samenwerkingsproces 
TechHub Assen is ontstaan mede op aangeven van  

bedrijven uit Assen en omgeving. Om gestructureerd  

te komen van idee tot marktrijp product of dienst hebben zij behoefte aan een     

eenduidige aanpak en begeleiding daarbij. Dat blijkt uit ervaringen uit Ik Ben Drents 

Ondernemer en uit het programma ID3AS.  

Een succesvol innovatieproces kent de volgende stappen. Dit sluit aan op de aanpak 

van Ik Ben Drents Ondernemer, de innovatie-funnel:  

 

1. Inspiratie en bewustzijn 

Door ontmoetingen en kennisnemen van onder andere nieuwe ontwikkelingen en 

behaalde resultaten, in een inspirerende omgeving, komen ondernemers op nieuwe 

ideeën. Ontmoetingen zorgen er daarbij voor dat zij partners vinden om innovaties 

te realiseren. 
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2. Kennisontwikkeling 

Innovatie leidt tot vraagstukken. Voor de antwoorden moet kennis opgehaald of ontwikkeld 

worden. De TechHub organiseert dit voor en met bedrijven onderling en samen met kennis-

instellingen en het onderwijs. Het combineren van verschillende opleidingsniveaus (hbo, 

mbo en vo/technasium) en -disciplines zorgt voor verdieping en kwaliteitsverbetering. 

 

3. Propositieontwikkeling 

Innoveren zonder concrete richting is leuk, maar leidt niet tot meerwaarde voor bedrijven 

en maatschappij. Nieuwe producten of processen moeten daarom als propositie in de markt 

worden gezet. Dit is een fase waar samenwerking met Ikbendrentsondernemer, de  

Ondernemersfabriek of kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool         

Groningen essentieel is. TechHub zorgt voor de verbinding met de juiste partijen. 

 

4. Productontwikkeling en pilots 

Het maken van prototypes kan door ondernemers zelf of samen met studenten worden  

opgepakt. De innovatiewerkplaats komt hierbij goed tot zijn recht. Het kan komen tot pilots, 

al dan niet in de markt. Hierbij kunnen studenten onderzoek doen en kunnen product-

verbeteringen worden gerealiseerd. 

 

5. Marktintroductie 

Alle voorbereidingen zijn achter de rug, de ondernemer gaat goed voorbereid met het  

nieuwe product de markt op.  

 


