
Twinning 
groeien in Data Science, AI, 
Blockchain, ICT en software



TWICE biedt met haar hubs een 

bijzonder stimulerende omgeving 

voor jonge, innovatieve technologie

bedrijven. Twinning 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 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 Twinning voorziet hierin en 

biedt meer. In deze hub op de TU/e Campus tref je 

gelijkgestemden. Mensen werkzaam in hetzelfde vakgebied 

of in dezelfde industrie.

In hub Twinning vind je kleinschalige kantoorruimten voor 

high tech bedrijven die actief zijn in de Data Science, AI, 

Blockchain, ICT en software.

In Twinning 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.

"Als huurder in Twinning wordt je 

onderdeel van het bruisende Brainport 

klimaat. We zitten écht op de voorste 

rij bij innovatie."  

Ella de Graaf

Manager Operations
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Voordelen van Twinning 
op een rij:
• Een netwerk van bedrijven in Data Science, Artificial

  Intelligence, Blockchain, ICT en (embedded) software

• Met BrainBloC dé hotspot voor de nieuwe generatie 

 digitale leiders

• Gelegen op de TU/e Campus

• Vlakbij het centrum van Eindhoven, uitvalswegen en 

 op loopafstand van het openbaar vervoer (station)

• Hoogwaardige redundante ictinfrastructuur

• Serverruimte met serverboxen

• Noodstroomnet en redundante glasvezelaansluitingen

• Kantoorruimten van 25 tot 500 m2 (modulair en 

 schaalbaar)

• Geavanceerd gebalanceerd ventilatiesysteem

• Centrale receptie met telefoonbeantwoording

• Eigen parkeergarage

• Diverse voorzieningen op loopafstand 

 (kinderopvang, sportcentrum, winkels, etc). 

• Gezamenlijke faciliteiten zoals vergaderruimtes, pantry’s

• Diverse algemene voorzieningen zoals repro, 

 postvoorziening

• Netwerk van specialisten, die kunnen ondersteunen 

 in groei

• Sporten in Studenten Sport Centrum tegen zeer 

 gunstige condities
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BrainBloC lab

TWICE heeft in hub Twinning het BrainBloC lab opgericht. Via 
BrainBloC heb je toegang tot een laagdrempelige omgeving waarin 
je kennismaakt met nieuwe (generalpurpose) datatechnologieën 
(sensoring, blockchain, AI) en ontdekt hoe en met welke je verder 
wilt gaan. Je denkt eerst na over een goede fundering (‘data
organiseren’ en wat betekent ‘rijke data’). Vervolgens werk je toe 
naar een juiste implementatie. We zetten in op “anders denken 
en doen”, waarbij data(technologie) het uitgangspunt vormt 
voor nieuwe bedrijfsprocessen en organisatiemodellen, in een 
inspirerende omgeving en netwerk.
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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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