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Nieuw initiatief verbindt TU/e-student en MKB
Via De Vragenbank aan de slag met innovatievraagstukken
Om wetenschappelijke kennis en technisch talent beter bereikbaar te maken voor het MKB, richten
TU/e SURE Innovation, Stichting KIEN en High Tech NL samen De Vragenbank op. Daarin gaan de
beste studenten van de TU Eindhoven aan de slag met innovatievraagstukken van MKB´ers.
Hoogopgeleid, technisch personeel voor MKB
Door De Vragenbank komt het MKB vroegtijdig in contact met hoogopgeleide studenten en kunnen
zij tegelijkertijd profiteren van actuele, wetenschappelijke kennis. Volgens Coen de Graaf (High Tech
NL), is er ee ´Battle of Tale t´ gaa de i de regio. Grote edrij e trekke eel te h is h tale t.
Dat is jammer omdat veel innovatie juist in het MKB plaatsvindt. Voor MKB’ers is dit een
laagdre pelige a ier o i o ta t te ko e
et pote tiële toeko stige erk e ers.
Innoveren is niet vanzelfsprekend
Veel MKB’ers hebben geen interne afdeling voor innovatie, aldus Arie van Duijne (Stichting KIEN).
Wij oete ze helpe o
ee te ku e
et de snelheid van veranderingen. Innovatie moet niet
beperkt blijven tot high te h MKB e grote edrij e , het is ela grijk oor íeder edrijf. Volge s
Van Duijne kan innovatie met De Vragenbank ook kleine bedrijven helpen, die het anders zelf
moeten doen, maar daar vaak niet het budget daarvoor hebben.
Goede banenkans voor studenten
Voor studenten is het een manier om vroegtijdig in aanraking te komen met de groeiende MKBse tor. Het es s ijdt hier aa t ee ka te , het helpt ondernemers én studenten. zegt Monique
Greve (TU/e SURE Innovation). De studenten krijgen via De Vragenbank beter inzicht in de
uitdagende innovatievraagstukken die spelen in het MKB. Ze ontdekken dat ze door hun inbreng écht
impact kunnen creëren. Dit opent nieuwe carrière perspectieven.
Innovatievraagstukken
Eerder werden al TU/e-studenten ingezet voor innovatievraagstukken van MKB´ers. Zo onderzochten
ze hoe de batterijen van e-scooters geoptimaliseerd konden worden en maakten de studenten een
draadloos sensor systeem tegen koperdiefstal. Ook analyseerden de studenten de kosten voor
marktintroductie van een verbeterde weeën activiteit meter.
Samenwerking
De drie partners vertegenwoordigen drie verschillende branches die zij met De Vragenbank willen
samenbrengen: academisch talent, high tech bedrijven en de elektrotechnische installatiebranche.
De koppeling tussen industrie en de universiteit is de laatste jaren volop in ontwikkeling. De TU
Eindhoven werd onlangs ook al aangewezen als de universiteit die internationaal het meeste
samenwerkt met de innovatieve industrie. Met De Vragenbank wil de TU Eindhoven ook de
samenwerking met het MKB versterken.
MKB´ers kunnen hun vragen vanaf heden indienen op kennisvragenbank.nl, waar ook de praktische
werkwijze wordt uitgelegd.
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Over Stichting KIEN - www.stichtingkien.nl
Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in
de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek
samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers
o derzoekt de Sti hti g i o atie e oplossi ge oor aats happelijke the a’s aar ee einstallateurs aan de slag kunnen.
Over TU/e SURE Innovation - www.sureinnovation.nl
TU/e SURE Innovation, opgericht in 2013, koppelt excellente master studenten van de Technische
Universiteit Eindhoven aan technische bedrijven. De beste master studenten krijgen de kans om
tijdens hun opleiding relevante werkervaring op te doen. Bedrijven profiteren van gemotiveerde
studenten met actuele kennis. TU/e SURE Innovation is onderdeel van TU/e Innovation Lab waar alle
bestaande activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie aan de universiteit zijn gebundeld.
Over High Tech NL - www.hightechnl.nl
High Tech NL is dé branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. High Tech NL zet zich in voor het collectieve belang van de sector, met een focus
op langetermijninnovatie. Leden delen hun kennis, zoeken de samenwerking op en gebruiken het
krachtige netwerk om succesvoller te innoveren. High Tech NL is o.a. aangesloten bij FME en Holland
High Tech.
De Vragenbank wordt mede mogelijk gemaakt door OPZuid en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.
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