
Beste relatie,
 

Met de feestdagen voor de deur is het tijd om wat gas terug te nemen. Met onze
MindAlert bijvoorbeeld. Lekker ontspannend, en zo ben je ook in één keer op de hoogte
van dat wat er binnen MindLabs speelt. En wat er in het verschiet ligt. 

Veel leesplezier! 
- Team MindLabs

Meet the family 
 
MindLabs is niet alleen een vereniging met dromen en ambities, we zijn ook een
samenwerkingsverband van veel verschillende partijen. Eén grote familie, met leden en
partners waar we stuk voor stuk trots op zijn. We stellen ze dan ook graag om de beurt
aan je voor met een interview en een bedrijfsvideo. In deze MindAlert is het de beurt
aan: 

Thoughtline Europe
We spraken met commercieel directeur Robbert Marks over de organisatie
Thoughtline, en zijn rol binnen het bedrijf. Het resultaat ervan vind je hier terug.
Daarnaast ontwikkelden we ook een video, je bekijkt ‘m hier. 
BlewScreen
Rohan van den Braak en Daan Simons van BlewScreen richten zich met name op
serious games waarin ze informatie overbrengen of op gedragsverandering sturen.
Wil je weten hoe ze dat doen? Waarom ze dat doen? Bekijk de video, of lees het
interview. 
ERAC (European and Regional Affairs Consultants)
We interviewden Huub Smulders, algemeen directeur bij ERAC. Hij vertelde ons
over zijn bedrijf, wat hij doet, en waarom. Je leest het gehele interview hier
terug.

Aan het woord
 
Al dat experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zou zonder de mensen in
het MindLabs-team niet mogelijk zijn. Stuk voor stuk stellen we de medewerkers aan je
voor. In deze MindAlert is het de beurt aan directeur Loet Visschers, consultant
subsidieaanvragen Ajsela Mehinagic en adviseur Planning & Control Gita Hendrich-Dee. 

Meet the experts 

MindLabs betekent kennis, expertise en vakmanschap. Dat kan ook niet anders, met al
die practoren, lectoren en professoren die aan ons verbonden zijn! Wij spraken met ROC
practor Erdinç Saçan, en met Fontys lector Journalistiek en Verantwoorde
Innovatie Daniëlle Arets over hun rol binnen MindLabs en over dat wat ze voor die inzet
terugkrijgen. 

In gesprek met
 
Als je ergens trots op bent, dan wil je de buitenwereld daar natuurlijk over vertellen.
Dat geldt ook voor ons, en alle prachtige dingen die we binnen het MindLabs-ecosysteem
mogen doen. We gingen in gesprek met projectleider Carli Kleijnen en aanvrager Mark de
Graaf over DRIVE MKB. Ze vertelden ons wat dit project precies inhoudt. En we gingen in
gesprek met wethouder én MindLabs-bestuurslid Bas van der Pol. Want zijn functie
binnen ons ecosysteem mag dan bij zijn takenpakket als wethouder horen, hij doet het
werk vol overgave. Lees zelf maar.

Mijlpalen
 
Successen zijn er om te vieren én te delen. Samen behaalden we in de afgelopen periode
de volgende mijlpalen:

Subsidie voor het project DRIVE MKB

Het opboksen tegen grote platforms is vandaag de dag steeds moeilijker. Partijen als
Amazon en Uber Eats maken de dienst uit en vragen hoge commissies voor de
bemiddeling van verkoop aan derden. De kleinere ondernemer heeft het dan ook zwaar
te verduren. Dit moet anders, besloten wij samen met Fontys Hogeschool ICT, ROC
Tilburg en techbedrijf Appsemble. En zo geschiedde: we zetten het DRIVE MKB-project
op poten. Om zo het midden- en kleinbedrijf in Zuidoost- en Midden-Brabant te helpen
door technologie toegankelijk te maken. Zodat ook zij een breed publiek aan kunnen
spreken zónder inmenging van een grote tussenpartij. Onlangs kregen we het heuglijke
nieuws dat de Europese Unie onze tegenbeweging steunt en het project subsidieert.

Start project Health Innovation Brabant

We gingen van start met het project Health Innovation Brabant! In samenwerking met de
netwerken van Care Innovation Center West Brabant en Slimmer Leven Zuidoost-Brabant
delen we de komende jaren kennis over de mogelijkheden van technologie in de
zorgsector. Onlangs organiseerden we al twee succesvolle webinars over de kansen van
AI in de zorg. En het goede nieuws is: er staan er nog meer op de planning.

SPRONG-subsidie voor project DIGIREAL-XL

Een grote ontwikkeling voor het onderzoeksproject DIGIREAL-XL: de komende vier jaar
ontvangen Breda University of Applied Sciences en Fontys de SPRONG-subsidie. Met deze
financiële ondersteuning kunnen zij breed onderzoek doen naar Digital Realities: slimme
en interactieve digitale omgevingen die naadloos integreren met data, AI, machine
learning, modelling simulation en game- en mediatechnologieën zoals VR. Kartrekkers
van deze onderzoeksgroep zijn lectoren Mark de Graaf en Igor Mayer. Alles over de
plannen die zij hebben met DIGIREAL-XL lees je hier. Wij zijn verheugd om dit project
met deze partners te kunnen starten. Met dank aan Provincie Noord-Brabant die dit
mede mogelijk maakt.  

Aansluiting Scrumble en Anti-Wisdom Studios

We verwelkomden twee nieuwe partners in de MindLabs-familie. Studenten-startup Anti-
Wisdom Studios richt zich op (non serious) gamedesign en het realiseren van een social
media platform voor gamers. Onze tweede aanwinst Scrumble biedt software op maat
om innovatie- en digitaliseringsvraagstukken binnen de logistiek, e-commerce én
organisatiestructuren aan te pakken. Dat doen zij onder andere voor NS, Versteijnen
Logistics en Canon. Je zult begrijpen: we zijn ontzettend blij met de komst van deze
twee partijen. Beste partners, nogmaals van harte welkom!

 

Bijzondere ontmoetingen 
 

Ondanks de beperkingen als gevolg van
de coronamaatregelen, hebben we
binnen de kaders van wat kan en mag
tóch een aantal bijzondere ontmoetingen
gehad. Zo ontvingen we in het Deprez-
gebouw Holland Robotics en Berenschot.
Van autonome systemen en order
pickende robots in complexe
omgevingen, tot voorraadtellingen door
drones. Dit en meer, het kwam allemaal
aan bod. Een geslaagde middag waarin
veel innovatieve en interessante ideeën
werden gedeeld.  

 

Daarnaast verwelkomden we de nieuwe
bestuursleden van
ondernemerschapsclubs Academic
Business Club, Eigenaardig en Kickoff
Entrepreneurial Student Community
Eindhoven. Stuk voor stuk maakten de
studenten kennis met het Brabantse
Startup Ecosysteem en konden ze
ontdekken wat Brabant allemaal te
bieden heeft op gebied van innovatief
ondernemerschap. Na een route langs de
thuisbases van de clubs in Eindhoven en
Den Bosch waren wij in Tilburg de laatste
stop. Hartstikke leuk om de nieuwe
aanwas van jonge professionals te leren
kennen. Op naar succesvolle
samenwerkingen in de toekomst!

Holland Robotics en Berenschot Nieuwe bestuursleden
ondernemersclubs ABC,
Eigenaardig en Kickoff Eindhoven

Op de leestafel
 

Technologie; er wordt cónstant over gepubliceerd. Maar in dat woud van informatie loop
je ook de kans mooie dingen te missen. Met onze leestafel voorzien we je van een lees-,
kijk- en luistertip. Een stukje service van de zaak. Want sommige zaken zijn gewoonweg
te boeiend of interessant om te missen. Zo ook onderstaande items:

Artikel: AI en Rembrandt van Rijn
Rembrandt heeft gelukkig nooit geweten dat De Nachtwacht tijdens de verplaatsing naar
het Paleis op de Dam rond 1715 flink beschadigd is. En dankzij Artificial Intelligence (AI)
prijkt het complete schilderij nu tijdelijk in volle glorie en origineel formaat in het
Rijksmuseum. Meer hierover lees je in dit artikel. 

Podcast: Fontys AI Garage
In deze podcastserie spreekt ‘onze’ Erdinç Saçan met experts uit het onderwijs, het
bedrijfsleven en onderzoekers over de grote (ethische) vraagstukken die AI met zich
meebrengt. Wat voor effect heeft AI op de manier van werken, leven en denken in onze
samenleving? Je hoort het hier. 

Video: Hoogste punt Bruisend Hart
De bouw van ons nieuwe onderkomen bereikte in september letterlijk z’n hoogste punt.
We zijn getrakteerd op deze prachtige video waarin het toekomstige eindresultaat te
zien is. Kijk je mee? 

MindLabs connects
 

Het MindLabs-ecosysteem staat bol van de interessante bedrijven en partijen. Die we als
ecosysteem maar wát graag aan elkaar verbinden natuurlijk. En dat werpt z’n vruchten
af! Neem bijvoorbeeld IVY Works; het datagedreven talentmanagementbureau werd op
ons aanraden benaderd voor een samenwerking met leerbedrijf Diamant-groep. Om de
talenten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bepalen en
daarmee het perspectief op werk voor die doelgroep te vergroten. Alles over de
samenwerking tussen IVY Works en Diamant-groep lees je hier. 

Fijne feestdagen gewenst!

Wat een prachtig plaatje dit zo bij elkaar; een ecosysteem om trots op te zijn!
Voor nu wensen we je fijne feestdagen toe. Let’s make it a December to remember met
knetterende haardvuren, gezellig opgetuigde kerstbomen en tijd met onze dierbaren.
Binnen de kaders van wat kan en mag, gezond, veilig en bovenal samen. Of dat nou in
real life of via de digitale wegen is. Want techniek staat voor niets… Heb fijne dagen!
 
Tot in 2022!
- Team MindLabs
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