


20 October 2022 — 2

RoboHouse

Nummer 1 robotica ecosysteem in 

Nederland

• Gebouw van 5.000 m2 op de TU Delft 

Campus

• Partnerschap met Ahold Delhaize, 

Heineken

• Directe connecties met TU Delft en 

TNO

• Bewezen co-creatie projecten met 

grote, midden- en kleinbedrijven



Loop je ook vast in gepraat en 

gedenk? Wij helpen je op gang 

met een unieke combinatie van 

denken en doen.

Mark 

Bruijnen
Coördinator MKBdoet bij 

RoboHouse



Onderdeel van EFRO samenwerkingsproject

Maatwerk programma voor MKB



20 October 2022 — 5

Testen alvorens te investeren



20 October 2022 — 6

Snel leren door visual & rapid prototyping



20 October 2022 — 7

Data creëren door eenvoudige experimenten



Voor wie: 1 bedrijf, begeleid door het RoboHouse engineers team

Waarom deelnemen? Vertaling van usecase naar actie, verkennen van oplossingsrichtingen, toetsen van 

haalbaarheid, samenwerken met experts en plezier hebben

Wat is het? Workshop Value Stream Mapping, workshop Manual Task Mapping, requirements

opstellen, conceptualisatie en kostenschatting, visualisatie, maken en presenteren van 

voorstel, 

Wat levert het op? Uitgewerkt voorstel in PowerPoint incl. uitgewerkte as-is situatie van productiestap, 

verkenning van oplossingsrichtingen, 2D visualisatie en haalbaarheid van best passende 

oplossing, concrete vervolgactie

Wat kost het? 15.000 euro, 4 uur per week, 12 weken doorlooptijd, 4x per jaar

Gefinancierd door EFRO subsidiegeld (5 deelnemers)

Hoe deelnemen? Contactformulier op de RoboHouse website, kennismakingsgesprek met RoboHouse, via 

Demodag of via Kenniscluster

Workshops over technologie, waarin engineers hulp bieden bij het vaststellen van problemen, 

keuze voor in te zetten technologie, conceptualiseren van oplossingen en toetsen op haalbaarheid.



Voor wie: 10-25 Midden- en kleinbedrijven

Waarom

deelnemen?

Inspirerende omgeving, verbinden met gelijkgestemden, kennismaken 

met technologie, nieuwe ideeën opdoen

Wat is het? Fysieke bijeenkomst: van 2 uur, locatie RoboHouse:

met kleine hap/drank, 2 toepassingen uit de praktijk, mini-workshop 

formuleren van uitdaging & demonstratie opstellingen

Wat levert het op? Concrete uitdaging, ingang voor ondersteuning, intro van RoboHouse

Wat kost het? Gratis deelname, 2 uur excl. reistijd aan begin/einde dag

Hoe deelnemen? Inschrijfformulier op de RoboHouse website

Demonstraties en verhalen van ‘Robot influencers’ - echte doeners die geslaagd en eigenhandig met 

technologie bezig zijn geweest - die vertellen over alle voors en tegens van toegepaste robotica.



Voor wie: Voor: 5-10 MKB bedrijven

Waarom

deelnemen?

Kennis vergaren, actiegerichte tools aangereikt krijgen om beter met 

uitdagingen om te kunnen gaan, leren van experts en plezier hebben

Wat is het? 3 dagdelen: 

1. Kennisworkshop bij RoboHouse,

2. Werkbezoek bij voorlopend bedrijf en 

3. Coachsessie op locatie

Wat levert het op? Concrete usecase; werken aan vaardigheden: (leren werken met 

actiegerichte tools) & inzicht om beter om te kunnen gaan met uitdagingen

Wat kost het? 5.000 euro, 3 workshops van 4 uur excl. reistijd, 2x per jaar

Gefinancierd door EFRO subsidiegeld (20 deelnemers)

Hoe deelnemen? Contactformulier op de RoboHouse website, kennismakingsgesprek met 

RoboHouse of via Demodag

Groepen van ondernemers vergaren in korte tijd kennis over een thema, onderling 

en in workshops met theoretische experts en ondernemers uit de praktijk. 



Eerste stappen zetten met robotica is 

niet complex!

Kom in actie!

Minder praten. Sneller leren.



Programma partners


