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Je kunt alleen succesvol blijven ondernemen als je innoveert. FME helpt je daarbij, 
door samenwerking in onze regio’s aan te jagen rond concrete vraagstukken. In 
vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Ook in Regio Noord 
initiëren en ontwikkelen wij samenwerkings verbanden en innovatieprojecten en 
organiseren wij Innovation Tuesdays rond een technologische uitdaging van een 
bedrijf. Doe jij ook mee?

Samenwerken aan innovatie 
in Regio Noord

INNOVATIE IN DE REGIO
FME versterkt de positie van de tech
no   lo gische bedrijven in de regio’s 
door: 
• Kansen te creëren met oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen. 
• Innovatie te stimuleren via de 

regio nale Smart Industry Hubs. 
• Verbindingen te leggen tussen 

bedrijven onderling en tussen 
onder  wijs en bedrijfs leven.

In elke regio ontwikkelen wij inno va tie  
projecten die concrete resul taten 
opleveren voor FMEbedrijven en die 
in lijn zijn met de strategische thema’s: 
Smart Industry, Smart Working en 
de maatschappelijke uitdagingen 
Energy, Zorg, Agri & Food, Gebouwde 
omgeving en Veiligheid. 

ENKELE VOORBEELDEN 
VAN INNOVATIE PROJECTEN 
IN REGIO NOORD:

CO2ASTS/DerisCO2 

Deze projecten zijn haalbaarheids
studies voor een CO2arme schee p
vaart. CO2ASTS kijkt naar mogelijk 
heden om de CO2 aan boord op 
te slaan en te verkopen aan eind
gebruikers. Het doel van DerisCO2 is 
om een afvanginstallatie in te bouwen 
op een schip dat op LNG vaart.
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ZES-NET 

Het project Zero Emission Shipping 
Network onderzoekt het gebruik van 
(bio)methanol als brandstof voor 
de scheepvaart. Een toeristische 
havenboot voor passagiers in Emden 
en een baggerschip worden hiervoor 
als pilots uitgewerkt. De focus ligt op 
het gebruik van brandstofcellen en 
accu’s.  

Programma Greenshipping 
Waddenzee 
Scheepsbouwers, toeleveranciers 
en havenbedrijven werken samen 
om de transitie naar een duurzame 
haveneconomie te realiseren. Dit 
programma versnelt innovaties 
op het gebied van CO2neutrale 
en fossielvrije scheepvaart voor 
de Waddenzee en ontwikkelt 
havenfaciliteiten voor een emissie
arme en energieneutrale scheep
vaart. 

Smart Industry Hub Noord-
Nederland
Bedrijven en onderwijs werken 
samen aan een Deltaplan Digitali
sering in het Noorden. Doel is om 
de middelgrote en kleine industrie 
(mki) te digitaliseren en om stappen 
te zetten in de richting een eigen 
Smart Factory. Koplopers worden 
begeleid Europa in te gaan en 
kunnen deelnemen aan grote 
EU Innovatieprogramma’s. 

H2Watt 
Dit is een grensoverschrijdend 
project waarbij binnen een aantal 
pilots efficiënte productie, opslag 
en gebruik van waterstof voor de 
Waddenzee wordt ontwikkeld. De 
pilots betreffen de inzet van water stof 

op een watertaxi, een bio vergister op 
Ameland en een trein met koppeling 
aan een warmtenet op Borkum.

Make it in the north 

Het platform Make it in the North 
maakt de arbeidsmarkt toegankelijk 
voor internationals zodat de 
mkibedrijven in het Noorden 
gemakkelijker internationaal talent 
kunnen aantrekken. Vacatures 
en relevantie informatie worden 
online aangeboden, zoals career 
events, sector en bedrijfsinformatie, 
onderzoeksprojecten, culturele 
activiteiten en Noordelijk nieuws in 
het Engels.

WELKE KANSEN GA JIJ BENUTTEN?
Ontdek welke projecten en Innovation 
Tuesdays FME heeft opgestart in alle 
regio’s en hoe jij mee kunt doen met 
jouw bedrijf. fme.nl/innovatie

INNOVATION TUESDAYS: SAMEN BEN JE SLIMMER
Heb jij een technologische uitdaging waarvan je niet weet hoe je die kunt 
oppakken? Wil je een innovatie lanceren of verder ontwikkelen, maar weet 
je niet hoe je dit het beste kunt aanpakken? Wil je een nieuwe samenwerking 
aangaan? Laten we dit dan met elkaar doen. FME nodigt je uit om jouw 
innovatieve ideeën los te maken en je hersens te laten kraken. Dit om tot 
oplossingen te komen voor uitdagingen die ons waarschijnlijk allemaal bezig 
houden. Als FME-lid ben je van harte welkom op deze exclusieve Innovation 
Tuesdays.

HEB JIJ EEN UITDAGING DIE JE MET ONS WILT DELEN?  
LAAT ’T ONS WETEN!
In een kleinschalige setting brengen we relevante partijen bij elkaar om samen 
tot de kern van de vraag door te dringen. Oplossingen liggen soms in een 
onverwachte hoek en bieden nieuwe inzichten.

REGIO NOORD
Regio Noord bestaat uit de Provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De 
coalitie akkoorden van de drie provincies bieden mooie aan knopings- punten 
voor de activiteiten van FME-leden op maat schappelijke vraag stukken. De 
provincies richten hun pijlen op goede gezondheid, gezond voedsel, schoon 
water en duurzaam energiegebruik. We gaan graag in gesprek over de kansen 
voor jouw bedrijf en mogelijke samenwerking. 

Neem contact op met:

Leo van der Burg 
Business Development Manager Innovatie  
in de regio Noord 

06 50 66 27 45  
leo.van.der.burg@fme.nl


