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MINDALERT

Beste relatie,

Speciaal voor de vakantieperiode stelden we deze MindAlert samen; een overzicht met interessant
leesvoer voor aan het zwembad, op het strand of in de achtertuin. Zo ben je in één keer op de
hoogte van dat wat er binnen MindLabs speelt. En van hetgeen er in het verschiet ligt. 

Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst!
- Team MindLabs

BRUISEND HART

De ruwbouwfase van ons 12.000 m² tellende pand is in volle gang.
Van de bekabeling en riolering tot aan de leidingen; er wordt met
man en macht aan gewerkt. En dat er reeds flinke meters gemaakt
zijn, blijkt wel uit de dronevideo van BINX. 

Wil je de toekomstige meters ook blijven volgen? Via een
rechtstreekse verbinding met de bouwplaats kijk je live mee. Waar
je ook bent.

OP DE LEESTAFEL

Technologie; er wordt cónstant over gepubliceerd. Geweldig!
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: de toekomst van e-health en digitale zorg
Wat gebeurt er als je 14 experts op het gebied van
digitale zorg naar hun visie op de huidige
ontwikkelingen en hun verwachtingen voor de toekomst
vraagt? Je krijgt ontzettend interessante gesprekken en
gaat met een schat aan informatie huiswaarts, zo ervoer
Erdinç Saçan. Met als resultaat: een inspirerend,
bemoedigend artikel over wat Smart Health de zorg en
haar patiënten te bieden heeft.
 
Video: de toekomst van de Tilburgse Spoorzone
De Spoorzone in Tilburg groeit volop, maar is nog láng
niet uitontwikkeld. Van woontoren De Brabander tot de
Young Professional Campus en van MindLabs tot Het
Ketelhuis; wat wordt wanneer in de Spoorzone
gerealiseerd? Je ziet het in deze geanimeerde video
waarin de toekomst van dit bruisende gebied prachtig in
beeld is gebracht.
 
Podcast: Snoek op Zolder
Hennie Huijgens en Sietse van Gorkom
duiken wekelijks samen met een onderzoeker of een
medewerker van een publieke of private organisatie in
de wereld van kunstmatige intelligentie. Hun
belangrijkste vraag: wat is de stand van zaken op het
gebied van AI-onderzoek, en wat betekent dat voor mij
en voor de samenleving? Er staan inmiddels 10
afleveringen online.

AANSLUITING ERAC

20 mei was een heugelijke dag voor ons Brabantse ecosysteem.
Adviesbureau voor regionale ontwikkeling ERAC zette een
handtekening onder onze samenwerking! ERAC begeleidt
overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij het realiseren van
hun economische en maatschappelijke doelen. Dit door de juiste
partijen met elkaar te verbinden, onderscheidende projecten te
ontwikkelen én financiering daarvoor te vinden. ERAC maakt
complexe materie behapbaar en financierbaar en kan dankzij een
brede expertise mogelijk ook onze andere partners verder helpen.
We hebben dan ook hoge verwachtingen en kunnen niet wachten
om samen aan de slag te gaan. ERAC: nogmaals welkom in de
familie. 
Meer weten over onze nieuwe partner? Kijk dan hier.

TIP OF MIND

Ben jij een ondernemende Tilburg University-student met de
ambitie om impact te maken in de huidige samenleving? Heb
jij hét gouden bedrijfsconcept in handen, maar kun je wel wat
hulp en coaching gebruiken bij de realisatie van jouw
businessplan? Meld je dan nu aan voor de Tilburg University
Challenge. En wie weet sta jij in december met jouw idee, een
flinke cheque én een stapel visitekaartjes op het
wedstrijdpodium.

MAAND VAN DE SMART
HEALTH

Op social media riepen we de maand juni uit tot de maand van de
Smart Health. 30 dagen lang informatie, interviews, interessante
artikelen en weetjes over slimme zorg op onze kanalen tot gevolg.
Zo lieten we onder meer een expert op het gebied van e-health aan
het woord, en spraken we met onze partner Mijzo, die binnen dit
thema opereert. Ook verzorgden we op 10 juni ons webinar
‘ZORGeloos Data Delen'. Heb je het event onverhoopt gemist? Niet
getreurd. Je kunt hier alles terugkijken.

MIJLPAAL

Een verzekeraar en een uitgeverij; op het eerste gezicht
misschien niet de meest voor de hand liggende
samenwerkingspartners. Maar in het geval van MindLabs-
partners Interpolis en Zwijsen ligt dat anders. Zij kwamen via
ons ecosysteem met elkaar in contact en besloten hun
krachten te bundelen voor de uitbreiding van een interactief
verkeersveiligheidspakket voor basisschoolleerlingen. Het
resultaat? Daarover spraken we uitgebreid met beide partijen.
Je leest het interview hier.

AANSLUITING ICAI

MindLabs is sinds juni aangesloten bij het nationale Innovation
Center for Artificial Intelligence (ICAI). Daarmee is Tilburg nu één
van de acht locaties met een ICAI-lab. In dit publiek-private
onderzoekslab — dat naar de naam MasterMinds AI Lab luistert
— gaan we met onze partners van het MasterMind-project
samenwerken. We leggen ons daarbij toe op het ontwikkelen en
evalueren van nieuwe technologieën, waarbij de kruisbestuiving
tussen artificial minds en human minds centraal staat. Meer
weten? Max Louwerse vertelt erover in dit persbericht.

STAGE-ALERT

Wij zijn op zoek naar een stagiair! Een proactieve tweedejaars
student Communicatie (Fontys) die kan schrijven en
organiseren, socials onderhoudt én een bijdrage wil leveren
aan de strategiebepaling van ons ecosysteem. Ben of ken jij
die student die niet vies is van aanpakken? Die opgedane
kennis uit de collegebanken wil toepassen binnen een
innovatieve en vooruitstrevende organisatie? En die zelf ook
de nodige nieuwe, verfrissende ideeën heeft? Lees dan hier de
volledige vacature. Misschien kunnen wij elkaar versterken!

OP DE AGENDA

Pak je agenda erbij en save these date. Want ook na de vakantieperiode staat er weer een
mooi event op stapel. En wel het volgende kennisevent:

MindLabs Lecture - 28 september 
Begin 2021: onrust rond Facebook in Australië. Want door een op handen zijnde verandering
in de mediawet konden Australische Facebook-gebruikers een tijd lang geen nieuwslinks
meer delen op Facebook. Ook kregen andere gebruikers tijdelijk geen posts van Australische
nieuwsbedrijven meer te zien. Facebook draaide aan de knoppen, omdat het Australische
wetsvoorstel het socialmediabedrijf zou dwingen om uitgevers in de toekomst voor hun
content te betalen. De lucht lijkt inmiddels redelijk geklaard; de mediawet ging deels weer op
de schop en de media bereikten een deal met Facebook (en Google). Een bijzonder proces
waarbij de vraag rijst: wat betekent dit voor Europa en Nederland? Interessant voer voor de
MindLabs Lecture onder leiding van Daniëlle Arets, lector Journalistiek en Verantwoorde
Innovatie aan Fontys Hogeschool voor de Journalistiek.

Note: de mogelijkheid om je aan te melden voor dit event volgt nog. 

https://mailchi.mp/20e6fe7a59a0/mindlabs-mindalert-5596325?e=%5BUNIQID%5D

