
1 Amels

Collision Control: Hoe 

voorkom je incidenten tussen 

bovenloopkraan en 

omgeving?

2 Delmeco

Modulaire 

energievoorziening met 

brandstofcel voor 

woonhuizen

3 Farm Pack

Automatiseren van 

sorteerlijn voor 

Maiskolven

4KV Techniek 

Ontwerp van een 

inpakrobot voor groente en 

fruit

5 Paree

Interface voor palletiser met 

aanpasbare stapelpatronen

6 Unitron 

Proof of Concept opstelling 

maken van een (UR) robot + 

vision voor bin picking

8 Verbrugge 

Terminals

Automatiseren van 

afwerpkar bij bulkstorting in 

loods

9 Waterschap 

Scheldestromen 

Meetopstelling voor 

diepteprofielen Kanaal door 

Walcheren

10 Holland 

Aviation

Ontwerpen van een trailer 

met een opvouwbaar 

lichtkruis.  

(Portable Airfield Solution) 

11 ITIS BV 

Herontwerp/Modificeren Fire Safe 

Unit

12 Technum 

Opslagkast voor projectborden 

bouwen met lift en persoonlijke 

toegang

7 Unitron 

Ontwikkeling van een 

moderne werkplek in een 

assemblageafdeling

15 Bosgrens

Ontwerp van soundwalk in de 

Clingse Bossen & Stropersbos

14 DNWG

Real-time data op een centrale 

plaats van alle opweklocaties 

(zonnepanelen) op diverse 

bedrijfspanden van DNWG 

verspreid over de provincie

13 Asisto

Redundante plc met VDS 

oplossing t.b.v. motoren +ontwerp 

besturingskast

16 Paree

Ontwerp en realisatie van demo: 

''Wat is besturingstechniek?"

18 Provincie 

Zeeland

Ontwerp van een nieuw 

steunpunt voor strooiauto’s in ‘s 

Heer Arendskerke

19 Rothuizen 

Architecten

Onderzoek en ontwerp: In kaart 

brengen van circulaire (bouw) 

materialen in Zeeland + 

uitvoeringsplan

17 BetterWorld

Solutions

Ontwerp van een Circulaire 

Biobased Camper op groene 

brandstof

20 VKP Bouw

Onderzoek en ontwerp: 

optimalisering en automatisering 

van een Intern logistiek systeem 

voor de aanlevering van 

materialen naar afdeling 

houtbewerking

21 H4A

Onderzoek en Ontwerp: naar de 

mogelijkheden voor het opzetten 

van een beheersysteem voor 

klein materieel binnen de totale 

holding

22 Harthoorn

Onderzoek naar mogelijk inzet 

voor grondreiniging

25 L’Escaut

Ontwikkel een innovatief en 

duurzaam concept voor het 

aanbrengen en vervangen van  

badkamers in bestaande 

woningen en 

nieuwbouwwoningen voor de 

sociale huursector

23 E-Mobility Park

Ontwerp betonnen bank met 

zonnepaneel, met 

laadmogelijkheid voor telefoon

27 Aannemer 

de Voogd

Onderzoek en voorstel voor 

optimalisering van administratief 

logistiekproces tussen gemeente 

en aannemingsbedrijf

28 Luctor et 

Detector

Ontwerpen volgpaal-systeem 

waarbij de metaalzoekers met 

behulp van paaltjes in een 

rechte lijn blijven lopen over een 

akker/weiland/strand

29 Provincie

Onderzoek en ontwerp: 

transferium buiten stad met 

combinatie parkeren en 

ondernemers die diensten 

aanbieden zoals bijvoorbeeld 

onderhoud & APK

30 

Scouting Club

Onderzoek en ontwerp: Schip 

dient nu als clubgebouw en 

moet verhuisd worden vanuit het 

water en op de wal een gebouw 

worden

31 Van Den 

Manacker

Analyse en herontwerp van 

logistieke processen en 

systemen

24 E-Mobility Park

Ontwerp/bouw (innovatieve) 

fietsenstalling

26 L’Escaut

Ontwerp van een digitaal 

informatiesysteem waarin 

vastgoedgegevens van 

huurwoningen worden 

georganiseerd (o.a. schildata en 

plattegronden)

32 Kloosterboer

Onderzoek en ontwerp naar 

bedrijfsprocessen waar nu 

mensen en middelen voor nodig 

zijn, maar die mogelijk door 

automatisering efficiënter 

kunnen

32 Kloosterboer

Ontwerp en realisatie van een 

systeem waar data omtrent de 

fysieke verlading van de pallets 

wordt georganiseerd, door 

middel van scanactiviteiten en 

sensoren (uitslagproces)

33 Bosgrens

Ontwerp en prototyping van een 

interactieve boswandeling 

34 H4A

Onderzoek en work breakdown: 

Ombouw van Mega Wals - van 

diesel naar elektrisch

35 Luctor et 

Detector

Ontwerp (en eventueel 

realiseren) van een testbin voor 

het testen en promoten van 

metaaldetectors. Bijvoorbeeld 

demo-model voor beursgebruik

36 Luctor et 

Detector

Ontwerp volgpaalsysteem, 

waarbij via app metaal gezocht 

kan worden onder de grond + 

ontwerp van zeefsysteem op 

schop

37 Delmeco

Onderzoek en ontwerp: 

Hoge snelheid 

droogmachine voor 

zeecontainers

38 VKP Bouw

Analyse + herontwerp: Logistiek 

proces  van bestelling tot en met 

transport naar de klant.

39 Paree

Ontwerp (en eventueel 

realiseren van prototype) van  

interfacesysteem (fysiek en 

digitaal) voor het aanpassen 

van stapelpatronen op pallets 

d.m.v. palletiser

40 Paree
Herontwerp en realisatie van 

prototype sorteermachine, 

waarbij het 'vak' 

besturingstechniek heel 

duidelijk in beeld wordt 

gebracht zodat dit als 

demomodel op open dagen e.d. 

gebruikt kan worden

41 ABB

Een demo Freelance applicatie 

bouwen met de recepten 

procedure van Freelance en 

presenteren
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