
Honderd bedrijven met vernieuwingen waar je blij van wordt. 

De innovatie TOP 100 
 
Innoveren is een must om vooruit te komen. Overal zijn ondernemers in 
werkplaatsen, zolderkamers en aan de koffietafel als heuse Willie Wortels 
bezig. Honderd van deze innoverende maar vooral ook inspirerende onder-
nemers zijn genomineerd voor de ‘Innovatie TOP 100’ van bizz en Syntens.  
 
Behalve diepzinnig gefilosofeer over innovaties in denktanks en 
overlegplatforms zijn er nog steeds heel veel ondernemers die de 
daad bij het woord voegen. Mensen die producten bedenken, verbe-
teren, bijschaven en uitvinden. bizz en Syntens (www.syntens.nl) 
zetten deze innovaties voor het voetlicht in de Innovatie Top 100. 
Het is een bonte verzameling van kiene oplossingen geworden, 
maar allemaal zijn het innovaties waar Nederland trots op kan zijn. 
Het is weliswaar appels met peren vergelijken, maar op basis van 
een drietal criteria is er toch een kloeke Top100 samengesteld. Het 
kan gaan om uitvindingen die rechtstreeks bestemd zijn voor de 
markt maar ook om producten die vooral bedoeld zijn om de kosten 
in het eigen bedrijf omlaag te brengen. Het kan gaan om revolutionaire hightech 
toepassingen, maar ook om verbluffende simpele oplossingen die passen op de 
achterkant van een bierviltje. Stuk voor stuk echter gaat het om vindingrijkheid en 
vernuft en gaat het om innovaties waar je blij van wordt.  
 
Eén van die 100 bekroonde ideeën is ‘Maatje’, een zorgconcept ontwikkeld op 
initiatief van Syntens door acht samenwerkingsgezinde Limburgse bedrijven, waar-
onder Anatech uit Sittard, met financiële ondersteuning van de provincie Limburg. 
Uitgangspunt daarbij was dat, de concurrentie met lagelonenlanden te overleven, het 
MKB in Nederland zich moet gaan richten op de ontwikkeling en productie van 
complexe, kennisintensieve producten met een hoge toegevoegde waarde. Binnen 
een jaar hebben deze acht bedrijven een demonstratieproduct verwezenlijkt dat 
inzichtelijk maakt waar multidisciplinaire technologie-integratie toe kan leiden, te 
weten. Maatje wordt bevestigd aan het plafond van een woning en voorziet in de 
volgende functies voor hulpbehoevenden: spraakherkenning, herinneringsfunctie voor 
het innemen van medicamenten, bewegingsensor en alarmfunctie die een bericht 
verstuurt naar de alarmcentrale als er binnen een aantal uren geen beweging is 
waargenomen, sensorfunctie voor temperatuur en een leesfunctie waardoor het 
apparaat via een USB Stick een boek kan voorlezen.  
 
De Innovatie Top 100 is samengesteld door Syntens en bizz. De ranking van ‘De 
Innovatie Top 100’ is bepaald door een jury, bestaande uit Charlie Aptroot , VVD-
Kamerlid en juryvoorzitter, Bart Stomphorst, CEO van postbedrijf Sandd, Joris 
Craandijk, bedenker van de Beertender en Arjan Kors, hoofdredacteur bizz.  
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