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Het Healthy Building Network (HBN) wil de innovatie aanjagen die leidt tot gezonde gebouwen in de Euregio Rijn-Maas-Noord (RMN). 
Zij stimuleert de Duits-Nederlandse samenwerking binnen het MKB. De gezamenlijke innovaties moeten resulteren in ontwikkeling en 
productie van gezonde en circulaire materialen, systemen en diensten die leiden tot gezonde en duurzame gebouwen.

Negen partners uit Duitsland en Nederland werken samen in dit INTERREG VA Deutschland-Nederland project. Zij creëren een innovatief, 
duurzaam, grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van circulair en gezond bouwen. Dit ecosysteem draagt op haar beurt bij aan 
een duurzame profilering van de Euregio.

Om de ambitie te verzilveren is het Innovatievoucherprogramma HBN opgezet. Dit programma stimuleert actieve kennisdeling en 
verbindt het MKB aan weerszijden van de grens ten aanzien van circulariteit, C2C, gezondheid en de financiële effecten hiervan.

Het voucherprogramma daagt MKB-ondernemers uit de Euregio RMN uit om met een kennispartner aan de andere kant van de grens 
(heel Duitsland of Nederland) te gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuw materiaal, product, systeem of dienst ten 
behoeve van gezonde, duurzame gebouwen. Met de bijdrage ondersteunen we nieuwe samenwerkingen die het HBN 
innovatie-ecosysteem structureel versterken. 

MKB-bedrijven vinden zo nieuwe wegen naar kennisleveranciers en partijen die hen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld 
productontwikkeling. Kennisleveranciers komen zo in contact met toonaangevende ondernemers en ondernemingen die zij vooruit 
kunnen helpen. Door deze kruisbestuiving actief te stimuleren en de resultaten breed te delen binnen het netwerk HBN, versterken we 
de regio structureel en duurzaam.

Diverse partijen zijn betrokken bij het realiseren van gezonde, duurzame gebouwen of bebouwde omgevingen. Het is een traject van 
ontwerpen, uitdenken en kiezen van materialen en systemen, bouw- installatie- en productiemethoden. Er is aandacht voor diverse 
aspecten zoals luchtkwaliteit, ventilatie, temperatuur, luchtvochtigheid, geluid, waterkwaliteit, stof en vuil, licht en uitzicht, veiligheid, 
stimulans tot beweging, energieverbruik en -opwekking, waterverbruik en -hergebruik,  gebruik van gezonde (niet-toxische en liefst 
zuiverende) materialen, herbruikbaarheid van materialen, circulariteit van bedrijfs- en productieprocessen, mensvriendelijke productie, 
financiële effecten.

MKB-bedrijven gevestigd in de Euregio RMN kunnen met een voucher een bijdrage van maximaal 50% ontvangen voor het inschakelen 
van een kennispartner van de andere kant van de grens voor een opdracht van maximaal € 14.500,-. De opdracht heeft betrekking op één 
of meerdere aspecten voor gezonde, duurzame gebouwen. Een Vouchercommissie waarin HBN-partijen uit Nederland en Duitsland 
vertegenwoordigd zijn, verricht de toekenning. Aanvragers krijgen in het aanvraagtraject begeleiding om te komen tot een zo goed 
mogelijke formulering en opbouw van hun project (wat overigens geen garantie voor toekenning is). Aangezien het gaat om innovatieve 
ontwikkelingen is op voorhand niet aan te geven welke ontwikkelingen een toekenning krijgen.
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