Instrumenten SI: Scans
Lean & Green Check

Implementatie project

Online Smart Factory assessment

Industry 4.0 Audit

Ready for Additive Audit

Online Smart scan

Welke ondernemersvraag wordt beantwoord
Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering door efficiëntere productieprocessen.
Flexibele productie door digitalisering, besparing op materiaal- energieverbruik.
Betere concurrentiepositie door te focussen op de wensen van de klant.

- Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak onder begeleiding van een
externe deskundige.
- Concrete verbeterpunten die direct uitgevoerd kunnen worden en scholing in
uw onderneming.
Hoe Smart is uw bedrijf?

Assesment Industry 4.0 aangepast aan uw bedrijf. Onder andere:
- current state
- future state
- gap
- benchmarking
- industrial trends
- industry 4.0 roadmap
Assessments Additive Manufacturing (AM),
aangepast aan uw bedrijf. Onder andere:
- analyse AM
- process chain
- feasibility
- DfAM
- development
- support
De scan geeft in 15 minuten een beeld welke smart elementen van
belang zijn en welke processen meer smart kunnen worden gemaakt.

Scans voor cybercriminaliteit

Hoe kwetsbaar ben ik voor cybercriminaliteit?

Quick scan robotica

Kan ik robotica inzetten en hoe is dit het meest effectief?

Smart Ambitie Sessie

Vaststellen met MT/Key-players van de gemeenschappelijke ambitie en
assessment van de voor u relevante innovatiegebieden.

Factory of the Future (FoF) scan & support

Waar sta ik en wat wil ik bereiken?
Welke transformatiedomeinen kan ik daarvoor inzetten?

Business Innovatie scan
in samenwerking met Erasmus University

Waar sta ik ten opzichte van ander bedrijven (benchmark)?
Aan welke knoppen kan ik draaien?

Haalbaarheidsonderzoek

Hoe Smart is uw bedrijf?

Indicatie investering (*) & gegevens aanbieder
Kosten
€ 4.000 waarvan 50% subsidiebijdrage
Contact
STODT
b.heijenk@stodt.nl
088- 0112345
www.netwerkgep.nl
Kosten
€ 12.000 waarvan 50% subsidiebijdrage
Contact
STODT
Kosten
Gratis
Contact
http://rosf.nl/assessment/
Kosten
Vanaf € 10.000, subsidie voor mkb varieert
van € 7.500 tot € 10.000.
Contact
Fraunhofer Project Center
fpc@utwente.nl
Kosten
Vanaf € 10.000 Subsidie voor mkb
varieert van € 7.500 tot € 10.000
Contact
Fraunhofer Project Center
fpc@utwente.nl

Kosten
Gratis
Contact
https://smartindustrynetwork.nl/scan-aanmelden/
Kosten
Op aanvraag
Contact
Metaalunie
Kosten
€599
Contact
Metaalunie
Quick scan Robotica
Kosten
Gratis
BOOST-prijs, bij minimale deelname van 4 key-players
uit uw bedrijf, 1/2 dag, 4-6 deelnemers
Contact
Ijssel
Mark Peters 06-51847645
Kosten
€ 1.500 FME-leden
€ 2.500 niet-leden
Contact
www.fme.nl/nl/innovatiescan
Kosten
€ 1.500 FME-leden
€ 2.500 niet-leden
Contact
www.fme.nl/nl/innovatiescan
Kosten
€ 20.000 minus € 10.000 subsidie
Contact
Civon
088-32 42 593
Johan@civon.nl

(*) Indicatie investering voor ondernemer: Kosten minus mogelijke subsidie = out of pocket kosten ondernemer.
Subsidie is onder voorbehoud, afhankelijk van uw specifieke situatie.
Vragen hieromtrent?
Neem contact op met betreffende aanbieder.

