Jamfabriek Dé Food hotspot

waar (agri) food ondernemers groot en klein - samenkomen
In ’s-Hertogenbosch wordt er momenteel gebouwd aan Jamfabriek, Home to the future of
food. Het gebouw aan de Helftheuvelweg wordt volledig gemoderniseerd, verduurzaamd en
voorzien van juiste faciliteiten voor agri/foodondernemers, zodat het als bedrijfsverzamel
gebouw plek kan bieden aan ondernemers, - groot en klein- , uit de agri en food sector.

Kim Helmer

Over Jamfabriek
Jamfabriek biedt kantoorruimtes in een dynamische werkomgeving voor bedrijven in alle maten
van startups tot scale ups tot toonaangevende
(agri) foodbedrijven. In deze food community
ontvangen ondernemers naast huisvesting ook
toegang tot een groot netwerk, ondersteuning
en participatiemogelijkheden. Een inspirerende
werkomgeving, voorzien van de juiste middelen
en ondersteuning om te floreren.

Kim Helmer, community manager Jamfabriek, is
het gezicht van de locatie en het aanspreekpunt
voor alle ondernemers. Kim: ‘’Gaaf om te zien hoe
Jamfabriek, de hotspot voor agrifood ondernemers
in ’s-Hertogenbosch groeit en gestalte krijgt. Ik kan
niet wachten tot de deuren openen en ondernemers hier in hun dynamische kantoorruimtes neerstrijken, kennis & ervaringen uitwisselen met elkaar
en onze partners. Kortom om zo het ecosysteem
van Agrifood met elkaar verder uit te bouwen.’’

Faciliteiten
Het gebouw is voorzien van alle benodigde
foodfaciliteiten, waaronder een proefkeuken,
vergaderkeuken, R&D ruimte en auditorium voor
evenementen. Deze plekken maken het mogelijk
voor gevestigde bedrijven om elkaar te ontmoeten, maar ook bedrijven van buiten de fabriek die
zich met agri en food bezighouden.
Er is aan alles gedacht, zodat ondernemers zich
alleen maar bezig hoeven te houden met onder-
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nemen. De kantoorruimtes zijn 24/7 bereikbaar
met een elektrische tag, de receptie ontvangt
bezoek en post/pakketten en er zijn elektrische
deelauto’s die gereserveerd kunnen worden.
Waar gewerkt wordt is ook ruimte voor ontspanning nodig, daarom zijn er voldoende relaxmogelijkheden aanwezig, is er een sportschool om
stoom af te blazen en een horecagelegenheid om
iets te eten/drinken.

Partners
Door deel uit te maken van de Jamfabriek community krijg je toegang tot haar exclusief netwerk van partners: AgriFood Capital, Rabobank
HAS hogeschool, Jheronimus Academy of Data
Science (JADS), Helicon, Gemeente ’s-Hertogenbosch en het Bossche Investeringsfonds (BIF).
Elke partner draagt op zijn/haar eigen manier
bij aan Jamfabriek. Zo is er toegang tot subsidie
mogelijkheden, innovatieve agrifood datascience
projecten, groot netwerk, financieringsmogelijkheden en mentorship programma’s.
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Verbouwing
In de zomer van 2020 is een start gemaakt met
de verbouwing. Naar ontwerp van architectenbureau Tarra gaat BAM Bouw en techniek de herontwikkeling realiseren in samenwerking met installateur Verstappen van Amelsvoort. De blikvanger
van de nieuwe Jamfabriek is het entree via de
kas, via daar kom je binnen in het hart van het
gebouw waar alle agri food faciliteiten gevestigd
zijn. Naar verwachting openen in Q2 van 2021
de deuren.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Door de focus van Jamfabriek puur op (agri) food
te leggen wordt er ingespeeld op het economisch
beleid van Gemeente ’s-Hertogenbosch. Ze wil
zich namelijk profileren als stad voor ICT/data en
(agri)food, mede door hierin een cross over te
realiseren.

NV Bossche Investerings Maatschappij
Jamfabriek is een van de vele bedrijfsverzamelge-

bouwen van de Bossche Investerings Maatschappij
(NV BIM). NV BIM is een van de grootste spelers
op de Bossche markt van bedrijf onroerend goed
en tevens een van de oudste publieke investeringsmaatschappijen van Nederland. Zij zet zich
op economisch en maatschappelijk terrein in om
de Bossche economie te stimuleren en ondernemen mogelijk te maken. Haar kracht ligt in het
creëren van dynamische geïntegreerde communities die ondernemers vele kansen bieden. De
Gruyter Fabriek, met een focus op de creatieve
sector en Grasso met een focus op ICT/data zijn
hier voorbeelden van.
Directeur NV BIM, Maurice Horsten: ‘’De kracht
van communities is de basis van de succesvolle
strategie van de BIM. Ondernemers zijn graag
omringd door ondernemers werkzaam in hetzelfde vakgebied. Op die manier kunnen zij met
elkaar samenwerken, kennis delen en worden
ze geïnspireerd. Bij Jamfabriek zijn alle aspecten
aanwezig om dit te bevorderen.’’

Een blik in de toekomst

Kantoorruimtes beschikbaar

Als Jamfabriek haar deuren opent in 2021 voel
je dat het er bruist. Jamfabriek is dé plek waar
je moet zijn als je op de hoogte wilt blijven van
de laatste ontwikkelingen en innovaties op het
gebied van food. Er ontstaan ideeën en oplossingen voor de voedselproblemen van de toekomst.
Zoals bijvoorbeeld het produceren van voldoende
voedsel voor de groeiende wereldbevolking.

Wil jij je vestigen in Jamfabriek? Of weten wat
Jamfabriek voor jouw bedrijf kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op met Kim Helmer
(khelmer@nvbim.nl) en dan bekijken we samen
de mogelijkheden. 
¢

Jamfabriek.nl
Khelmer@nvbim.nl
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