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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
west initiëren en ontwikkelen wij samenwerkingsverbanden en innovatie projecten 
en organiseren wij Innovation Tuesdays rond een technologische uitdaging van een 
bedrijf. Doe jij ook mee?

Samenwerken aan innovatie 
in Regio Noordwest

INNOVATIE IN DE REGIO
FME versterkt de positie van de 
techno logische 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 innovatie 
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 
NOORDWEST:

Innovatie in de bouw

De gebouwde omgeving is het klop
pend hart van onze maatschappij: 
de plek waar we wonen, werken 
en ontspannen. En die omgeving 
verandert continu. De maatschappij 
digitaliseert en we moeten verduur
zamen. Dat stelt nieuwe eisen aan 
onze gebouwen en aan de infra
structuur. Met technologie maken 
we onze gebouwde omgeving 
toekomst bestendig. Met innovatieve 
oplossingen kunnen woningen 
bijvoor beeld duurzaam en circulair 
worden gebouwd.

• Ambitie FME, Bouwend Nederland, 
Fieldlab BouwLAB, R&Do: 
Innovaties in de bouw versnellen 
door het delen van kennis, inzet 
van slimme data en samenwerking 
in concrete projecten. Slimme 
gevelsystemen, 3Dprinting in de 
woningrenovatie en onderhoud, 
user journey door slimme 
gebouwen.
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Iedere mantelzorger geholpen door 
technologie

FME heeft de ambitie om iedere 
mantel zorger te helpen met 
technologie. Alleen met de hulp van 
mantel zorgers kunnen mensen lang 
in hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. De vraag naar mantel zorgers 
gaat de komende jaren enorm stijgen. 
Om over belasting te voorkomen wil 
FME mantelzorgers ondersteunen 
met technolo gische oplossingen, 
zodat zij liefdevolle zorg kunnen 
blijven geven. 

•  Pilot project regio Noordwest: 
samenwerking tussen een zorg
orga nis atie en FMEbedrijven die 
tech no  logische oplossingen bieden 
om mensen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen.

Smart Maintenance

Door het verzamelen van data en 
slimme analyse technieken kunnen 
de beste onder houdsmomenten 
voor insta llaties of machines worden 
bepaald en voor speld. Hiermee 

worden onder houdskosten verlaagd 
en de beschik baarheid van machines 
verhoogd.

•  Initiatieven in regio Noordwest: 
de Smart Industry Hub Noordwest 
stimuleert en verbindt initiatieven 
in slim onderhoud, onder andere 
bij TechValley, Marine Den Helder, 
de field labs Techport en Automated 
Composites Metal Manufacturing & 
Maintenance (NLR). 

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 FMElid 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 NOORDWEST
Regio Noordwest bestaat uit de Provincies NoordHolland, Utrecht en Flevo
land. De coalitieakkoorden van de drie provincies bieden mooie aanknopings
punten voor de activiteiten van FMEleden op maatschappelijke vraagstukken. 
De drie provincies richten hun pijlen op het klimaat, duurzaam en circulair 
bouwen, mobiliteit en kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. We gaan 
graag in gesprek over de kansen voor jouw bedrijf en mogelijke samen werking. 

Neem contact op met:

Amber Fiechter
Business Development Manager Innovatie 
in de regio Noordwest

06 11 53 55 02 
amber.fiechter@fme.nl
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