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HEALTH TECH YARD 
Een proeftuin met een uitgebreid netwerk, ondersteuning en 

faciliteiten. Deze functie had Health Tech Yard in de regio Eindhoven. 

Een ontmoetingsplaats voor hightech, healthcare, academische kennis 

en het regionale MKB. Partijen werden uitgedaagd om in co-creatie 

ideeën uit te werken, te testen en te ontwikkelen tot een concrete 

innovatie.  

Health Tech Yard ging echter niet alleen over nieuwe ideeën, zij ondersteunden 

ook de doorontwikkeling van prototype’s of bij het vinden van een omgeving om 

innovaties te testen. De brede dienstverlening van Health Tech Yard hielp ideeën 

groeien naar succesvolle marktinnovaties. In deze two pager presenteren wij u 

graag de belangrijkste resultaten die behaald zijn met deze proeftuin. 

Health Tech Yard is een innitiatief van:

INNOVATION & BUSINESS CREATION
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Resultaten Health Tech Yard 

Samenwerkingen

Binnen de proeftuin zijn er 

20 nieuwe samenwerkingen 

ontstaan. 

Bedrijfsinvesteringen

Er is ruim 12 miljoen euro aan 

bedrijfsinvesteringen behaald 

aan onderzoek, innovatie en 

product- en dienstontwikkeling.

Kennisverrijking

Er zijn 182 organisaties verrijkt 

met nieuwe kennis, technologie 

en innovaties.

Kennisinstellingen

Er zijn 26 kennisinstellingen 

(Universiteiten, Academische 

Ziekenhuizen en HBO’s) 

voorgelicht met de best practices.

Netwerkevents

Aan 45 events heeft Health 

Tech Yard actief bijgedragen 

met kennisverspreiding en 

netwerkdeling.

Nieuwe producten

11 nieuwe projectideeën/- 

concepten hebben geleid tot 

concrete nieuwe producten.

Living LABs / HUBs

Er zijn 3 fysieke plekken 

ontstaan waar innovaties 

gerealiseerd en getest kunnen 

worden. Dit zijn TU/e innovation 

Space en de VR-Hub en Licht-

Hub van GGzE.

Arbeidsplaatsen en -krachten

Er zijn 1920 arbeidsplaatsen 

binnen de projecten en in 

de startups gerealiseerd en 

220 ondernemend opgeleide 

arbeidskrachten op de 

arbeidsmarkt gekomen.

Start-ups

Er zijn vanuit de proeftuin 16 

nieuwe start-ups ontstaan. 
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