
 
  

  
Hèt 

 »» Innovatiecentrum ««
In het hart van de  

Duurzame Energietransitie 



 
  

Onze Passie: Onze Visie: 

 

Innovatie in de Energie- & Mobiliteitstransitie 
vraagt om samenwerking en kennisdeling. 

Juist nu! 
 

Bij I-EM Delft geloven we dat 
een schone, duurzame wereld ontstaat tussen 

mensen. 
 

I-EM Delft gelooft in  
denkers die realistisch doen en  

doeners die resultaatgericht denken. 

Bij I-EM Delft hebben we een passie voor  
ontwikkelen, kennisvergaring en kennisdeling. 

 

Voor het helpen van bedrijven, overheden,  
studenten en docenten bij hun  

voorbereiding op een adequate bijdrage  
aan de energietransitie. 

Kennisbrug: 
 Kennisvergaring 
 Kennisontwikkeling 
 Proof of Concept  
 Kennisdeling  

Tripple Helix: 
 Overheid 
 Bedrijfsleven 
 Onderwijs  
 Onderzoek 

Samenwerking: 
 Synergie 
 Multidisciplinair 
 Multilevel 

Kennisdeling: 
 Leven Lang Ontwikkelen 
 Workshops & Masterclasses 
 Projecten uit de praktijk 

“Het wordt pas mooi wanneer je het gaat doen!” 



 
 
  

De H2 Onderwijs en Demonstratie bus is een rijdend 
Fieldlab, geheel gericht op de energietransitie. Een typisch 
Triple Helix project waarbij onderzoek, educatie en praktijk 
samen komen. 
Een touringcar wordt 100% geëlektrificeerd en ook nog 
eens omgebouwd tot H2 energiecentrale. Een Fieldlab mèt 
en vòòr bedrijven, overheid en educatie. De bus zal dus 
basis zijn voor workshops, demonstraties en inzetbaar op 
alle locaties 

Kennis 
Disseminatie 

Onderzoek: 
 Externe R&D 
 Haalbaarheidsstudies 
 Toekomstvisie 
 Simulatie 
 Co-Creatie 

Projecten: 
 Elektrificeren (🗲) 
 Hydrofiseren (H2) 

◦ mobiliteit 
◦ omgeving 

 Proof of Concept 
 Smart!Solutions 
 Totaalconcepten 

Stages: 
 Medewerkers 

& Studenten 
 MBO, HBO, WO 
 Mechatronica, 

WTB, ICT, LIS,  
etc. 

Workshops: 
 Opwekking 

◦ Solar 
◦ Wind 

  Opslag 
◦ Batterijen 
◦ Waterstof 

 Transport/Infra 
 Smart!Solutions 

Advies: 
 Energietransitie 
 Mobiliteits-

transitie 
 Praktijkgericht 
 Oplossingsgericht 
 Onderbouwd 

 
Kennis 

Ontwikkeling 
Project 

Ontwikkeling 

Onze Expertise:  Onze Werkwijze: 

I-EM Delft is een Innovatiecentrum  
in de energie- en mobiliteitstransitie. 

 

● Opwekking (Solar & Wind) 
● Transport & Infrastructuur 
● Opslag (Batterijen en H2) 

● Smart! Solu ons. 
 

Industriële-, Agrarische- en Urbane omgeving 

I-EM Delft gelooft in de Triple Helix benadering: 
overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen 

werken nauw samen in co-creatie  
 

I-EM Delft is een Innovatiecentrum waar kennis 
wordt ontwikkeld, verzameld, gedeeld en 

gepromoot. Projecten worden begeleid, mensen 
bijgeschoold en er wordt  

branche-overschrijdend geadviseerd. 

 



 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
www.i-emdelft.nl 

 I-EM Delft 
 

Bezoek:  
 

Schieweg 15 N2 
2627 AN Delft 
 

(Ingang links naast de Koperen Kat) 

  
 

  
 

Contact:  
 

Martin Seiffers 
+31 (0)6 - 11199668 
 

 

  
info@I-EMDelft.nl 


