
Over hubs on hot spots

STEEDS MEER JONGE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN VINDEN HUN WEG NAAR DE MEEST 

INSPIRERENDE HOTSPOTS IN DEZE REGIO: DE HIGH TECH CAMPUS EN DE TU/E CAMPUS. 

EENMAAL GEVESTIGD IN EEN VAN DE VIER HUBS VAN TWICE GENIETEN STARTUPS EN 

SCALEUP BEDRIJVEN HIER VELE UNIEKE EXTRA’S ZOALS HOOGWAARDIGE KANTOREN, 

LABORATORIUMRUIMTES EN EERSTEKLAS ICT- INFRASTRUCTUUR. DAARNAAST HEBBEN 

ZE TOEGANG TOT EEN BREED NETWERK VAN ADVISEURS, ONDER MEER OP HET GEBIED 

VAN FINANCIERING, MARKETING EN BUSINESS DEVELOPERS EN TAL VAN 

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN. HET ZIJN TOFFE WERKPLEKKEN WAAR JE 

ZAKENRELATIES GRAAG ONTVANGT, MAAR OOK WAAR JE (POTENTIELE) MEDEWERKERS, 

VRIENDEN EN FAMILIE TROTS WELKOM HEET. SASKIA VAN DE SCHOOT IS SINDS 2019 

DIRECTEUR NEW BUSINESS TWICE. IN PLAATS VAN ZICH TE NESTELEN OP DE 

DIRECTIESTOEL GING ZE OP BEZOEK BIJ DE GEVESTIGDE BEDRIJVEN OM TE LUISTEREN 

EN TE INVENTARISEREN. WANT OOK AL IS DE HUISVESTING EN DE SERVICE NOG ZO 

GOED, HET KAN ALTIJD BETER. HET RESULTAAT VAN DEZE OMZWERVINGEN LIGT VOOR 

HAAR OP TAFEL IN DE VORM VAN EEN AMBITIEUS PLAN VOOR 2020.
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THE BEST IN BUILDING 
HIGH TECH SUCCESS

21GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

In 2019 heeft Twice 107 bedrijven gehuisvest in hubs 

zoals Βèta. De ideale plek voor jonge, innovatieve high-

techbedrijven in R&D (Research & Development), of in 

Mμ, ook voor R&D-bedrijven maar met de focus op life-

tec en new energy. Technologiebedrijven in Catalyst leg-

gen de nadruk op werktuigbouw, elektronica, fysica en 

(bio)chemie. In Twinning zijn vooral bedrijven actief in 

ICT, software of elektronica.

***Twice: dé businessaccelerator 
voor High Tech startups en scaleups 

in de regio*** 

Saskia: “Innovatieve High Tech bedrijven die bij ons 

zijn gehuisvest bevinden zich niet alleen in een mooi 

gebouw maar ook op een toplocatie. De High Tech 

Campus is een uniek ecosysteem van gevestigde we-

reldmerken, leidende onderzoeksinstituten, groeiende 

bedrijven, andere hightech startups en servicebedrij-

ven. De TU/e Campus is een community voor techno-

logisch en wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en 

kennisvalorisatie. Hier ontmoeten studenten, onder-

zoekers en hightechbedrijven elkaar en werken ze sa-

men. Deze locaties zijn dus beide uniek. Bedrijven die 

zich bij Twice vestigen groeien door, worden succesvol 

en vliegen binnen vijf tot zeven jaar uit. Dat heeft de 

praktijk inmiddels uitgewezen. Maar Twice wil de bij 

haar gevestigde bedrijven graag nog beter bedienen. 

Saskia: “De essentie van het plan voor 2020 is dat we 

de beste businessaccelerator in de regio willen worden 

voor onze doelgroep: High Tech. Ambitieus? Zeker. 

Onhaalbaar? Beslist niet. Dat gaan we doen door onze 

dienstverlening uit te breiden. We merken bijvoor-

beeld dat er steeds meer vraag is naar flexibele werk-

ruimtes. Co-workingspaces waarin starters kunnen sa-

menwerken en samen kunnen creëren. Ook willen we 

bijvoorbeeld voorzien in de groeiende behoefte naar 

shared offices waarin het mogelijk is om maar één of 

twee dagen te werken.”

HET BELANG VAN ONDERSCHEIDEN

Saskia: “Inmiddels is ruim bekend dat het vooral in de-

ze regio moeilijk is om technisch personeel te werven. 

De vraag naar engineers is enorm. Dus wanneer je als 

groeiend techbedrijf mensen wilt aannemen moet je je 

onderscheiden en laten zien dat je een goed werkge-

ver bent. Hoe doe je dat? Juist! Door een mooie toffe 

werkplek aan te bieden in een van de hotspots van de 

regio. Een werkplek waar je naast ‘standaard’ diensten 

op het gebied van beveiliging, schoonmaak, receptie 

en post ook bijvoorbeeld meubilair kunt leasen of an-

dere zaken snel kan organiseren, zoals bloemen, 

broodjes en taart. Klein gebaar, grote glimlach. Allemaal 

diensten waarmee we werkgevers ontzorgen. En wat 

dacht je van Engelse les? Dat gaan we verzorgen. Maar 

denk ook aan juridische inloopspreekuren en het geven 

van pitchtrainingen. Huurders brengen we, als daar be-

hoefte aan is, in contact met voor hun juiste adviseurs 

voor hulp bij het schrijven van een businessplan.

 

***Als je als groeiend techbedrijf 
mensen wilt aannemen moet je je 
onderscheiden en laten zien dat je 

een goed werkgever bent***

Bedrijven binnen Twice zitten namelijk allemaal in ver-

schillende groeifases en daar willen we nog meer op 

inspelen door het aanbieden van een divers palet van 

faciliteiten en services. Meedenken, ontzorgen, aanbie-

den en verbinden. Daar komt het globaal op neer.”

“Ook gaan we het aantal events dat we  organiseren 

intensiveren”, besluit Saskia. “En de samenwerking en 

verbinding met andere campussen bevorderen. Al met 

al zal de exposure van Twice groter worden. Let maar 

op. Ik heb er enorm veel zin in, daar krijg ik energie 

van! Twice wil onderscheidend blijven, zeker omdat 

we op zulke prachtige plekken zitten met een gewel-

dig mooie doelgroep in deze regio. Blijven doen wat 

we gisteren deden, is niet voldoende. We willen zelf 

ook groeien! Heel graag willen we een vijfde hub ope-

nen. Leuke plannen die nog verdere verdieping nodig 

hebben dus ik heb nog niks gezegd!”
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