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Beste relatie,

 

Het jaar loopt op z'n einde. De hoogste tijd om wat gas terug te nemen. Met deze

MindAlert bijvoorbeeld. Ontspannend, en zo ben je ook in één keer op de hoogte

van wat er binnen MindLabs speelt en wat er in het verschiet ligt.

 

Veel leesplezier!

- Team MindLabs 

Petra van Dijk blikt terug en kijkt vooruit
Terugblikken en vooruitkijken; met de jaarwisseling voor de deur, bijzonder

drukke maanden achter de rug én een boeiende periode in het verschiet, is het er

volgens MindLabs-directeur a.i. Petra van Dijk een prima moment voor. “Het gaat

goed. Niet alleen wat betreft de voorbereiding op onze intrek in de nieuwbouw;

een ongelofelijk sfeervol gebouw in de Spoorzone. We schreven ook een Regio

Deal-aanvraag om de héle Spoorzone tot een samenhangend Innovatiedistrict voor

‘human-centered technology & AI’ te kunnen ontwikkelen. De plannen op dat

gebied zijn met diverse partners in een hele korte tijd gevormd. Wéér een

bevestiging dat je samen meer kunt bereiken dan je soms voor mogelijk

houdt.” Benieuwd naar het hele interview? Je leest het hier.

Onder één dak: bewoners vertellen
De verhuizing naar de nieuwbouw

Het einde van de bouw van het nieuwe pand - naast de LocHal - in de Tilburgse

Spoorzone is nu écht in zicht. Nog even en we mogen onze verhuisdozen inpakken.

En dat geldt niet alleen voor ons. Ook partners van het ecosysteem doen hun

intrede. Zo verhuizen onder meer Tilburg University, Fontys Journalistiek, Thebe

en ROC Tilburg binnenkort met ons mee. Wij spraken met respectievelijk Mirjam

Siesling, Gerrie Zwartjes, Diana van Langerak en Fred van der Westerlaken over

hun werkzaamheden, de beweegredenen om te verhuizen en de plannen die ze

willen uitvoeren vanaf hun nieuwe stek. 

 

Begin volgend jaar huizen de eerste partners in. Met de nieuwe socialmediarubriek

'Gluren bij de buren' komen we kort poolshoogte nemen bij de kersverse

bewoners. Wordt vervolgd dus!

Vers van de Pers
IVY Works in KvK Innovatie Top 100!

Begin deze maand vond de KvK Innovatie Top 100 plaats. En niemand minder dan

onze partner IVY Works was finalist! Met hun methode IVY TalentMatch streven ze

ernaar om talenten aan de juiste werkplek te koppelen. Dit maakt het werven van

werknemers eerlijker, objectiever én leuker. Van de ruim 350 inzendingen voor het

meest innovatieve bedrijf van Nederland zijn ze geëindigd op de 31e plaats. IVY

Works: van harte gefeliciteerd met deze mooie waardering!

Smart Education Lab
Wim van der Maas vertelt

Als verbindende factor tussen ROC Tilburg en MindLabs heeft programmamanager

Wim van der Maas zijn handen vol. Met de geplande verhuizing komt immers ook

de opening van het Smart Education Lab in zicht; dé werkplek waar educatie en

technologie samenkomen, en volop ontwikkeld, getest en geëxperimenteerd gaat

worden. Benieuwd? Je leest er hier alles over.

'De sprekers van': TAISIG
Samenwerking met Tilburg University

Artificial intelligence verandert de samenleving razendsnel. Om deze

veranderingen in kaart te brengen en inzichtelijk te maken, is TAISIG opgericht;

een onderzoeksgroep van Tilburg University. In samenwerking met de

kennisinstelling organiseerden we in het afgelopen jaar maandelijkse boeiende

talks en halfjaarlijkse events. De sprekers hiervan, dat zijn de minsten niet. Wij

gingen recent in gesprek met prof. dr. Pieter Spronck en Kenny Meesters.

Kenny Meesters Pieter Spronck

Heb je TAISIG Talks gemist? Hier bekijk of beluister je de afleveringen terug.

DIGIREAL
Lunch- en expertmeetings 

Wanneer kan de digitale realiteit invloed hebben op de fysieke realiteit? Dat is

wat DIGIREAL als onderzoekstak van MindLabs en BUas bestudeert. Sinds oktober

wordt er iedere eerste donderdag van de maand een online lunchmeeting

georganiseerd. Tijdens deze sessies wordt uitvoerig gesproken over topics als de

metaverse, digital humans en digital realities. Heb jij een bijeenkomst gemist?

Wees niet getreurd. Je bekijkt ze hier alsnog terug. 

Meet the family; 1 minuutje met... 
BrabantKennis, The Tailors, PIEQ Impact, Track 3 en DB Schenker

Ook dit jaar breidde ons ecosysteem verder uit. Nieuwe MindLabs-partners stellen

we, zoals je inmiddels weet, graag aan je voor. Maak kennis met Jos van den

Broek van BrabantKennis, Bob van Woerkom van The Tailors en Jochem Hilberink

van PIEQ Impact. Of klik hieronder en lees meer over kersverse partners Track 3

en DB Schenker.

BrabantKennis The Tailors PIEQ Impact

Track 3 DB Schenker

MindLabs-projecten
In the spotlights

Zeg je ‘MindLabs’, dan zeg je ‘projecten’. Want experimenteren, onderzoeken,

ontwikkelen en creëren zit in ons DNA. Er lopen altijd verschillende projecten.

Hieronder lichten we er een aantal voor je uit:

ArtRecognition: Hoogleraar Eric Postma vertelt over de kunstherkenningstool

gebaseerd op AI-technologieën, die authentieke schilderijen van bekende

kunstenaars van namaakexemplaren onderscheidt door de fotografische

reproductie ervan te analyseren. 

ODYN/Coordination Dynamics: Vanuit de gedachte dat een goede

samenwerking de basis is van succes, onderzoeken Travis Wiltshire en zijn

team manieren om teamwork te analyseren en verbeteren door middel van

interactieve technologieën.

WegwijsVR: Interpolis en Zwijsen kwamen via ons ecosysteem met elkaar in

contact en besloten hun krachten te bundelen voor de uitbreiding van een

interactief verkeersveiligheidspakket voor basisschoolleerlingen.

Fijne feestdagen gewenst!
Tot volgend jaar

Wat een prachtig plaatje dit zo bij elkaar; een ecosysteem om trots op te zijn!

Aan alle betrokkenen: ontzettend bedankt voor jullie vertrouwen, support en

belangstelling in het afgelopen jaar. Voor nu wensen we je hele fijne feestdagen

en alle goeds voor 2023 toe. Laten we er weer iets moois van maken.

 

- Team MindLabs

MindLabs, Lange Nieuwstraat 172, Tilburg, Noord-Brabant 5041DJ, Nederland, 06-41561601
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