
Catalyst
groeien in electrotechniek, 
werktuigbouw en (bio)chemie



TWICE biedt met haar hubs een 

bijzonder stimulerende omgeving 

voor jonge, innovatieve technologie-

bedrijven. Catalyst is een van de hubs, 

gesitueerd op de TU/e Campus.  

‘Where innovation starts’ is het 

credo op deze innovatie hotspot. 

TWICE biedt next generation high 

tech bedrijven ruimte om sneller te 

groeien: ‘building high tech success’.

“De combinatie van 

professionaliteit en startup-vibes 

in Catalyst is top. De start en groei van 

ons bedrijf is mede mogelijk gemaakt 

door het fantastische TWICE team.” 

Eline Sybesma PhD

Scientist

Ambagon Therapeutics

De campus van de Technische Universiteit Eindhoven 

(TU/e) is een broedplaats van innovatieve ideeën en 

het begin van mooie samenwerkingen. Die vragen 

om een stimulerende omgeving met als basis een 

fijne werkruimte. Daar begint het mee. Hub Catalyst 

voorziet in die behoefte en biedt méér. In de Catalyst-

hub op de TU/e Campus tref je gelijkgestemden. 

Mensen werkzaam in hetzelfde vakgebied of in 

dezelfde industrie. In hub Catalyst vind je kleinschalige 

kantoor- en laboratoriumruimten voor high tech 

bedrijven die  actief zijn in werktuigbouw, elektra, 

fysica en (bio)chemie. Alle laboratoria zijn goed 

uitgerust. Daarnaast biedt TWICE hoogwaardige 

services

In Catalyst werk je vanuit het hart van technologie-

ontwikkeling, met duizenden wetenschappers op 

loopafstand. Alle faciliteiten zijn voorhanden op de 

TU/e Campus: zoals onderzoeksvoorzieningen, 

conferentiecentrum, kinderopvang, sportvoorzieningen 

en meer.
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Voordelen van Catalyst 
op een rij: 
• Thema: R&D en productontwikkeling, electrotechniek, 

 fysica en (bio)chemie

• Gelegen op de TU/e Campus 

• Vlakbij het centrum van Eindhoven, uitvalswegen en 

 op loopafstand van het openbaar vervoer (station)

• Kantoor- en laboratoriumruimten van 25 tot 500 m2  

 (modulair en schaalbaar)

• Hoogwaardige laboratoria eventueel inclusief 

 labapparatuur

• Noodstroomnet en redundante glasvezelaansluitingen

• Serverruimten met serverboxen

• Geavanceerd ventilatiesysteem - balansventilatie

• Centrale receptie met telefoonbeantwoording

• Eigen parkeergarage

• Diverse voorzieningen op loopafstand 

 (centrum, kinderopvang, sportcentrum, etc). 

• Sporten in Studenten Sport Centrum tegen zeer 

 gunstige condities

• Gezamenlijke faciliteiten zoals vergaderruimtes, pantry’s

• Diverse algemene voorzieningen zoals repro, 

 postvoorziening

• Netwerk van specialisten, die kunnen ondersteunen 

 in groei
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Building high tech success

Al veel high techbedrijven maakten gebruik van onze hubs. 

Het succes en de groei en prestaties van deze high tech 

bedrijven laten zien dat TWICE een ideale plek biedt om 

ontwikkeling te versnellen. Startups en scaleups kunnen 

groeien in een omgeving met hoogwaardige faciliteiten, 

grote flexibiliteit, eersteklas service en een  mooie 

community van topbedrijven. 

Onze aandeelhouders zijn de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM), gemeente Eindhoven, Technische 

Universiteit Eindhoven, Brainport Development en de 

Rabobank. Zij zorgen er samen met ons voor dat bedrijven 

in de Brainport regio kunnen floreren. 

BRAINPORT EINDHOVEN
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