
 

Uitnodiging Open call Market 4.0 
4 maart 2020 | Eindhoven 
 
 
 

 DATUM Woensdag 4 maart 2020 

 TIJD 09:00 uur inloop, start programma 09:30 – 11:00 uur 

LOCATIE Brainport Industries Campus, BIC 1, 5657 BX Eindhoven,  

                        Fieldlab Flexible Manufacturing, G7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Europese MARKET4.0 project (www.market40.eu) wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor 

de samenwerking tussen producenten en leveranciers. Deze omgeving is gebaseerd op het Nederlandse 

Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende International Data Spaces (IDS) 

standaard voor datadeling. In het project wordt dit uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten 

zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility. Hiermee wordt een marktplaats 

ingericht voor drie focusgebieden: metaalbewerking, plastic- en composieten en high-tech equipment.  

 

Maakbedrijven moeten hiermee sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer 

transparantie in de supply chain kunnen realiseren door middel van op een gecontroleerde manier meer 

data delen in de keten.   

 

Vanuit het project is binnenkort subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven die willen aanhaken bij deze 

marktplaats. Dit is beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) maakbedrijven die 

ketensamenwerking willen realiseren en voor bedrijven die nieuwe (software) diensten willen realiseren 

voor ketensamenwerking. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 1 maart tot en 29 mei 2020.  

 

 

www.market40.eu


 

 

 

 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 maart zullen we het project MARKET4.0 verder toelichten, ingaan 

op de voorwaarden voor deelname en in workshop verband project ideeën met elkaar bespreken. 

 

PROGRAMMA: 

09:00 – 09:30 uur  Inloop en ontvangst 

09:30 – 09:40 uur  Welkom door John Blankendaal 

09:40 – 10:00 uur  Inleiding in Market 4.0 

10:00 – 10:15 uur  Toelichting huidige cases 

10:15 – 10:30 uur  Voorwaarden voor deelname aan open call 

10:30 – 11:00 uur  Workshop uitwerken cases  

11:00 uur  Afsluiting programma  

 

 

Aansluitend aan deze bijeenkomst wordt van 11.30 tot 13.00 een informatiebijeenkomst georganiseerd over het 

Smart Connected Supplier Network (SCSN). Hier informeren we u over hoe SCSN uw bedrijf in staat stelt om 

sneller en betrouwbaarder data te delen met uw klanten en leveranciers en hoe u kunt deelnemen aan SCSN. 

 

Aanmelding voor deze bijeenkomst via deze link uiterlijk donderdag 28 februari 2020. U ontvangt een bevestiging 

van uw deelname. 

 

Wij kijken uit naar uw komst! 

 

John Blankendaal Matthijs Punter / Rutger van der Male 

Managing Director Smart Connected Supplier Network 

Brainport Industries TNO 

 

https://www.brainportindustries.com/nl/innovatieprogramma/smart-connected-supplier-network
https://www.brainportindustries.com/nl/berichten/200304-market-40

