
 

De fotonicamarkt groeit de komende 5 jaar naar 

verwachting exponentieel. Fotonische technologieën 

dringen door tot vele sectoren, zoals de gezondheidszorg, 

automobielindustrie, sensoren en consumentenelektronica. 

Fotonische chips (chips die werken met laserlicht, Engels: 

Photonic Integrated Circuits (PICs)) zijn een 

sleuteltechnologie voor de toekomst en zorgen voor verdere 

miniaturisatie, snellere verbindingen en kostenbesparing. 

 

Voordat PICs kunnen worden ingebouwd in producten 

moeten ze met hoge nauwkeurigheid worden verbonden 

aan andere componenten zoals optische fibers, andere 

fotoniche chips en elektronica. Deze fotonische assemblage 

is de kerncompetentie van PHIX. PHIX is de fotonische 

equivalent van de van de elektronica-industrie bekende 

outsourced semiconductor assembly and test (OSAT) 

bedrijven. 

 

PHIX neemt de assemblage van PICs uit handen van de 

klanten, zodat deze niet zelf hoeven te investeren in 

apparatuur en productieprocessen. Dit maakt een snelle 

opschaling van prototype tot volumeproduct mogelijk. 

Andere klanten kiezen PHIX voor het uitbesteden en voor 

externe capaciteit van hun productie. 

 

Om klanten van prototype tot massaproductie te helpen, 

biedt PHIX ook technische ondersteuning bij de 

productontwikkeling. PHIX volgt hierbij richtlijnen die in al in 

een vroeg stadium borgen dat het ontwerp van PIC en 

product in grote series maakbaar is.  
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Sinds juli 2018 is PHIX actief op de wereldwijde markt met het assembleren van fotonische chips. PHIX wil 

marktleider worden op dit gebied en is een stap dichterbij gekomen door nieuwe investeringen van Innovation 

Industries en van een bestaande investeerder Oost NL (via Innovatiefonds Twente). Deze kapitaalinjecties helpen de 

verdere groei van PHIX en faciliteren de opschaling van de productiecapaciteit. 

 



 

De investeringen van Innovation Industries en Oost NL zullen 

worden gebruikt voor de agressieve groeiambities en voor 

verdere uitbreiding van de productiefaciliteiten. 

PHIX CEO Albert Hasper vult aan: “Met de investeringen van 
Innovation Industries en Oost NL krijgt PHIX een solide basis 
om het bedrijf door te laten groeien. PHIX kan hiermee haar 
klanten de beste productietechnologie bieden, nu en in de 
toekomst. Het opschalen naar volumeproductie is een 
essentiële stap om de fotonica-industrie volwassen te 
maken.” 

“PHIX zal een belangrijke rol gaan spelen bij de grootschalige 
toepassing van geïntegreerde fotonische chips”, zegt Nard 
Sintenie, General Partner bij Innovation Industries. “We 
kijken ernaar uit om PHIX te helpen hun koppositie in de 
fotonische assemblage te behouden en verder uit te 
bouwen”. 

Pieter Klinkert, senior investment manager Tech bij Oost NL, 
voegt hieraan toe: “Met geld uit het Innovatiefonds Twente 
investeren wij graag in een bedrijf dat zich de afgelopen 
twee jaar sterk heeft ontwikkeld binnen het ecosysteem van 
de fotonica, één van de sleuteltechnologieën van de 
Europese Unie. Innovatieve bedrijven als PHIX zijn van groot 
belang voor de regio en onderstrepen de koppositie die 
bedrijven rondom de Universiteit Twente innemen op het 
gebied van fotonica. Zij trekken talent aan en bieden 
meerwaarde aan het innovatieve ecosysteem in Twente en 
daarbuiten. Wij dragen met trots bij aan hun duurzame 
groei. ” 

 

Over Innovation Industries 

Innovation Industries is een technologiefonds dat investeert 

in veelbelovende high-tech, agri-foodtech en med-tech 

bedrijven in Nederland. Het doel van het fonds is om 

hoogwaardige kennis aanwezig op de technische 

universiteiten en TNO versneld om te zetten in succesvolle 

(internationale) bedrijven en om reeds bestaande high-tech-

bedrijven (zogenaamde scale-ups) te ondersteunen bij hun 

groei. Innovation Industries heeft kantoren in Amsterdam en 

Eindhoven. Voor meer informatie, zie: 

www.innovationindustries.com 

 

Contactpersoon: Nard Sintenie, General Partner, 

ns@innovationindustries.com 

06 10 01 10 72 

Over Oost NL  

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-

Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische 

zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken 

wij de regionale economie. We laten ondernemers 

innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei 

te versnellen. Oost NL begeleidt ondernemers naar de best 

passende financieringsvorm. Daarnaast stellen wij ons 

netwerk, onze kennis en kunde beschikbaar aan 

ondernemers in Food, Health, Tech en Energy. We 

investeren tevens in marktfondsen. Met geld van de 

rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en 

Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven met 

een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim € 340 

miljoen. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is 

maatschappelijk rendement van groot belang. Zo leveren wij 

een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, 

duurzaamheids- én werkgelegenheidsdoelstellingen.  

 

Over Innovatiefonds Twente 

Innovatiefonds Twente (IFT) richt zich op de financiering van 

innovatieve Twentse mkb-bedrijven. Vroegefasebedrijven in 

de sector High Tech Systems & Materials (HTSM) en cross-

overs met de sectoren Agro-Food, Vrijetijdseconomie, Bouw 

en Energie behoren tot de doelgroep. Innovatiefonds 

Twente wordt gefinancierd door Regio Twente. Oost NL is 

fondsmanager. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.oostnl.nl  

Contactpersoon: Daniëlle Gijsbertse, 

danielle.gijsbertse@oostnl.nl   

06 28 84 77 33 

 

Over PHIX Photonics Assembly 

PHIX is in 2018 begonnen als Europese aanbieder van 

geautomatiseerde fotonische assemblage met zijn 

voornaamste faciliteiten in Enschede. Onze doelstelling is 

om marktleider te worden op het gebied van geïntegreerde 

fotonische componenten en modules, geproduceerd in 

schaalbare volumes. We bieden glasvezel arrays en 
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assemblagediensten voor de vier belangrijkste 

materiaalplatforms (InP, Si, LiN and SiN) en zijn 

gespecialiseerd in de hybride integratie van chip-to-chip en 

fiber-to-chip modules. PHIX biedt een alles-in-een oplossing, 

van ontwerp tot massaproductie van geïntegreerde 

fotonische modules. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.phix.com  

Contactpersoon: Gijs van Ouwerkerk 

g.vanouwerkerk@phix.com 

06 14 89 23 98 
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