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High Tech Factory
groeit door
Sinds de ofﬁciële opening op 16 mei vorig jaar is er veel gebeurd bij High

Tech Factory. Zo heeft de succesvolle UT-spin-off Ostendum zich eind 2013

gevestigd in ons complex. Het bedrijf won onlangs de prestigieuze Technology Innovation Leadership Award van Frost & Sullivan. De best practice

award werd toegekend, omdat Ostendum met zijn draagbare laboratoria

een belangrijke bijdrage kan leveren aan de medische diagnostiek. Elders in
deze Newsletter leest u het interview met een van de oprichters van Ostendum, Aurel Ymeti.
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Roy Kolkman
nieuwe directeur
High Tech Facilities
Met ingang van 1 januari 2014 is Roy Kolkman het High Tech Factory team

komen versterken als directeur High Tech Facilities. In deze functie is hij ver-

vatieve en veelbelovende Twentse

antwoordelijk voor exploitatie en organisatie van de productiefaciliteit van
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High Tech Factory. High Tech Facilities is een dochteronderneming van High

de topsector High Tech Systemen

Tech Factory.

en Materialen.

Roy Kolkman studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente en
promoveerde in 2002 aan dezelfde universiteit. Daarna werkte hij er als onder-

Chips die de medische
wereld veranderen

zoeker aan de ontwikkeling van nieuwe medische imaging technieken. Sinds 2010
is hij werkzaam als octrooi-expert voor het business development team van de
Universiteit Twente. Roy zal directievoering van High Tech Facilities combineren
met zijn werk voor het universitaire business development team.
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Hannover Messe, Hannover (Germany), www.hannovermesse.de
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Industrial Technologies, Athens (Greece), www.industrialtechnologies2014.eu

2-4 June

10th edition of the NanoBio Europe, Münster (Germany), www.nanobio-europe.com
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Deze newsletter is een uitgave van High Tech Factory, maart 2014.
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optische readout detector.

