
 

 

PERSBERICHT  
 

VIBES.technology ontvangt €300.000 groeikapitaal van UNIIQ om trillingen uit producten 
te verbannen. 

 
Den Haag, 9 oktober 2017 – Het innovatieve softwarebedrijf VIBES.technology heeft een 
investering ontvangen van UNIIQ, het fonds van InnovationQuarter en regionale partners. 
Dit werd 6 oktober bekendgemaakt door Theun Baller, decaan bij de faculteit 
Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Met de investering wil het jonge bedrijf producenten 
van onder meer auto’s helpen om trillingen en geluid al vroegtijdig in het ontwerpproces 
op te sporen en uit te bannen. “Daarmee verbeter je niet alleen de gebruikservaring, maar 
verleng je ook de levensduur van een product”, zegt medeoprichter Daniël van den Bosch. 
Grote namen, waaronder BMW Group, maken gebruik van de expertise van 
VIBES.technology en de technologie wordt ook toegepast bij het Institute for Applied 
Mechanics van de TU München. 
 
Trillingen en geluid spelen een belangrijke rol in het ontwerp(proces) van voertuigen en andere producten, 
zoals windmolens en precisieapparatuur. Hoe minder een auto bijvoorbeeld trilt en hoe stiller deze rijdt, 
hoe groter het rijcomfort en de levensduur van het product. Om deze reden werken engineers in de gehele 
productieketen van voertuigen aan het elimineren van trillingen en geluid. 
 
First time right engineering 
Om ongewenste trillingen en geluid op te sporen moeten met de huidige, verouderde methoden vaak 
meerdere prototypes van een product worden gebouwd en een veelheid aan tests worden uitgevoerd, net 
zo lang tot het gewenste geluidsniveau is bereikt. In de auto-industrie kan een trillings-analyse typisch pas 
worden uitgevoerd in de laatste fase van productontwikkeling. Dit leidt tot onnodige en kostbare 
ontwerpcycli, omdat ingenieurs meerdere keren terug moeten naar de tekentafel om ongewenste 
trillingen in een nieuw prototype te voorkomen. 
 
De software van VIBES.technology maakt het mogelijk om geluid en trillingen vroeg in het ontwerpproces 
te identificeren en zo nodig te voorkomen, nog voordat er fysieke prototypes gebouwd worden. De 
technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van Dynamic Substructuring, deelt een product als het ware 
op in componenten. Hierdoor kan het effect dat iedere afzonderlijke component heeft op het trillings- en 
geluidsniveau van de gehele auto of windmolen individueel in kaart worden gebracht. Dit maakt het dus 
mogelijk om heel precies vroegtijdig een potentieel probleem te identificeren en vervolgens op 
componentniveau bij te sturen. VIBES.technology voorkomt hiermee dat er dure schaalmodellen moeten 
worden gebouwd om trillingen accuraat te kunnen voorspellen. Zo bespaart de software van 
VIBES.technology de producent veel tijd en geld. 
 
Maarten van der Kooij, Co-founder van VIBES.technology: “Met de investering van UNIIQ kunnen we de 
technologie en het huidige product samen met onze klanten doorontwikkelen tot een softwareoplossing 
waarmee zij betere metingen en analyses kunnen doen. Wij verwachten dat de software oplossing die wij 
nu ontwikkelen een solide basis vormt voor een product waarmee industrie-breed een efficiëntieslag 
gemaakt kan worden in ontwerpprocessen gericht op geluid- en trillingreductie. Naast de financiering van 
UNIIQ ondersteunt Rabobank Zuid-Holland Midden ons met een bijdrage uit hun innovatiefonds.” 
 
  



 

 

 “De technologie van Vibes heeft de potentie om een belangrijke positie te verwerven binnen 
ontwerpprocessen waar trillingen en geluid een rol spelen”, aldus Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ. 
“Met de kennis van het team en de mogelijkheden die deze technologie met zich meebrengt zijn we 
verheugd dat we de ondernemers ondersteunen om hun proof-of-concept verder te bewijzen.” 
 
Over VIBES.technology 

VIBES.technology verbetert het ontwerpproces op geluid en trillingen in high-tech engineering 

omgevingen, voornamelijk in automotive. Vibes is in 2015 opgericht in Delft en bestaat het team van zes 

ervaren ingenieurs, gedreven door een passie voor werktuigbouwkunde en een missie om ingenieurs te 

voorzien van de middelen om alledaagse producten beter, stiller en duurzamer te maken. VIBES.technology 

maakt deel uit van de technologie incubator YES!Delft. 
 
Over Rabobank Innovatiefonds 

Rabobank moedigt vernieuwende initiatieven aan via het Innovatiefonds. Een bijdrage uit dit fonds helpt 

duurzame ondernemers bij het waarmaken van hun dromen. De themagroep Innovatiefonds bepaalt welke 

projecten een donatie ontvangen. Deze groep bestaat uit leden van de ledenraad en ervaren ondernemers. 

Het fonds is gericht op sector- en productvernieuwingen in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en 

Lansingerland. Donaties uit het fonds hebben als doel: 

• Het lokale ondernemerschap versterken 

• Duurzaamheid stimuleren 

• Werkgelegenheid laten groeien 

• De kenniseconomie bevorderen 
Bekijk hier een kort introductie over innovatie in de regio van Rabobank Zuid-Holland Midden: 
https://youtu.be/dZMmK7X7ZDY 
Over UNIIQ 

UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase. UNIIQ helpt ondernemers 

in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden ondernemers het 

startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend 

bedrijf te overbruggen. Het fonds is opgericht door een consortium bestaande uit Erasmus MC, TU Delft, 

Universiteit Leiden en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. UNIIQ is mede mogelijk 

gemaakt door de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en 

Leiden. Het fondsmanagement wordt uitgevoerd door InnovationQuarter. 
Bekijk hier een korte introductie van UNIIQ: https://youtu.be/Ix9VZUsHlyU 
___________________________________________________________________________________ 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: 
 

VIBES.technology 
Daniël van den Bosch 
Co-founder 
+31 6 3037 8630 
pr@vibestechnology.com 
www.vibestechnology.com 

UNIIQ  
Liduina Hammer 
Fondsmanager  
+31 6 116 171 01  
Liduina.hammer@UNIIQ.nl 
www.UNIIQ.nl 
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