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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

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 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 Uitgeverij Zwijsen, DPG Media en Fontys Hogescholen ICT

dit najaar met ons mee. Wij spraken met Ludo Stroobants, Vincent Leemans, Koen

Suilen en Frens Vonken over hun werkzaamheden, de beweegredenen om te

verhuizen en de plannen die ze willen uitvoeren vanaf hun nieuwe stek.

Aan het woord
Eylem Coban en Koen Suilen

Al dat experimenteren, onderzoeken, ontwikkelen en creëren zou zonder de

mensen in het MindLabs-team niet mogelijk zijn. Stuk voor stuk stellen we onze

medewerkers aan je voor. In deze MindAlert is het de beurt aan

managementassistent Eylem Coban en programmamanager Koen Suilen.

Eylem Coban Koen Suilen

TAISIG
MindLabs en TiU bundelen krachten

Om alle AI-activiteiten binnen de universiteit te bundelen, te coördineren en te

versterken werd in 2021 de Tilburg University Artificial Intelligence Special

Interest Group (TAISIG) opgericht. In samenwerking met de kennisinstelling

organiseren wij sinds begin dit jaar maandelijkse TAISIG Talks en halfjaarlijkse

TAISIG Events; boeiende colleges en thema-avonden met keynote sprekers. Die

betreffende sprekers, dat zijn de minsten niet. We laten ze in 'De sprekers van

TAISIG' dan ook nog graag op papier aan het woord.

Prof. dr. Emile Aarts Prof.mr. Corien Prins Prof. dr. Ton Wilthagen

Heb je een TAISIG Talks of Event gemist? Weest niet getreurd. Je kijkt ze hier

terug.

Events
MindLabs Jaarevent 2022

Vanwege corona stelden we ons jaarevent noodgedwongen uit. Maar in mei vond

het dan eindelijk doorgang. En wel in het Deprez-gebouw in de Tilburgse

Spoorzone. We hebben genoten van de boeiende presentaties van Max Louwerse

en Erdinç Saçan, de interessante demo’s van onze partners en projecten, de hoge

opkomst en de nieuwe connecties die werden gelegd. Je leest het: we blikken

terug op een zeer geslaagd event. En kijken nu al uit naar de volgende editie,

waarvoor we achter de schermen al de eerste voorbereidingen treffen. Houd onze

socials dus in de gaten voor meer informatie.

Op de leestafel
Lekker lees-, kijk- en luistervoer

Met onze leestafel voorzien we je van een lees-, kijk- en luistertip op het gebied

van technologie. Een stukje service van de zaak. Want sommige zaken zijn

gewoonweg te boeiend of interessant om te missen. Zo ook onderstaande items:

Lezen: Kinderboek Roosbot door Ton Wilthagen - Dit boek (uitgegeven door

MindLabs-partner Uitgeverij Zwijsen) draait om de kleine Roos, die steeds

meer leert over robotica en kunstmatige intelligentie. Op een dag besluit ze

dan ook dat ze niet langer een mens, maar een robot wil zijn.

Kijken: Live bouwcam - De opening van hét centrale punt voor onderwijs,

onderzoek en het bedrijfsleven in Brabant in de Spoorzone komt steeds

dichterbij. Wil jij de laatste meters op de voet volgen? Via de rechtstreekse

verbinding met de bouwplaats kijk je live mee, waar en wanneer je maar

wilt.

Luisteren: Snoek op Zolder - In deze podcastaflevering van de Nationale

Politie en het Police AI Lab, vertelt Dominique Roest je over de toenemende

inzet van data in de politiewereld, de toekomst van AI voor opsporing- en

recherchewerk, en de ethische aspecten die daarbij een belangrijke rol

spelen.

Lezen-1

Projects in the spotlights 
Alle projecten die binnen ons ecosysteem draaien verdienen een plekje in het

zoeklicht. Zo ook die van promovendi Mirjam de Haas en Annabel Groenenberg.

Mirjam stortte zich met het onderzoeksproject L2TOR op de inzet van robots om

kinderen een vreemde taal te leren. En Annabel onderzocht voor haar

promotieonderzoek de mogelijkheden van hologramgestuurd opereren.

Robots als leerkracht inzetten Hologramgestuurd opereren

MindLabs meets
Met enige regelmaat openen we onze deuren voor bezoek van buitenaf. De

volgende partijen brachten de afgelopen periode een bezoek aan ons in het

Deprez-gebouw:

• Media Innovatie Campus (MICA) Leeuwarden: een bloeiende campus waar

creatievelingen, professionals, bedrijven en jong talent samenkomen. We deelden

ervaringen en kennis over het opbouwen van een groeiend, vruchtbaar netwerk en

sloten af met het uitwisselen van ideeën over hoe je succesvol samenwerkt in een

ecosysteem.

• Brabantse Stad Digitale Stad: een werkgroep bestaande uit de provincie en

meerdere Brabantse steden en kennisinstellingen. Gezamenlijk buigen zij zich

over het ontwikkelen van digital twins. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het

inrichten van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

• Brabantse Adviesraad AI: een collectief van verschillende organisaties uit de

provincie. Samen bekijken zij hoe ze van Brabant dé datagedreven provincie

kunnen maken.

• BrabantAI4Everyone: een provinciebreed initiatief om alle werkenden in Brabant

kennis te laten maken met AI. Via welk middel dan ook: van een boek, podcast of

film tot aan een event of workshop.

Meet the experts
Marnix van Gisbergen en Eric Postma

Zeg je MindLabs, dan zeg je kennis, expertise en vakmanschap. Dat is niet voor

niets het geval. Er zijn immers de nodige practoren, lectoren, en professoren aan

ons ecosysteem verbonden. Wij gingen in gesprek met Marnix van Gisbergen,

lector Digital Media Concepts bij BUas en met Eric Postma, hoogleraar AI op

Tilburg University. Ze vertellen over hun rol binnen MindLabs, doelen en

motivaties.

Marnix van Gisbergen Eric Postma

Mijlpalen
Uitbreiding ecosysteem

Successen zijn er om te vieren én te delen. Afgelopen periode sloten meerdere

partijen zich bij ons aan. Maak kennis met onze kersverse familieleden:

The Tailors

PIEQ Impact

IoTIdea

Innovactions

Heb een fijne zomer!

 

Team MindLabs
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