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Blijft het goede idee haken op de uitvoer?
Weet jij waar te beginnen bij het oplossen van een mobiliteitsvraagstuk?
Heb je voordat je een grote investering aan gaat getest of de beoogde oplossing voor
jouw mobiliteitsvraagstuk werkt?
Lukt het als overheidsorganisatie snelheid te maken met het in productie brengen van
een innovatie?
Heb jij in beeld waar je de funding voor jouw idee vandaan haalt?
Heb jij startups mee laten denken hoe je de vraagstukken kunt oplossen?
Hoe zet je een idee om in een concrete oplossing zonder te vervallen in het maken van grote
projectplannen die in een mum van tijd niet meer passen bij de ontwikkelingen.

Kom op 13 januari van 13:00 – 15:30 naar onze online
inspiratiesessie
Laat je verrassen door een super afwisselend programma over succesvolle (bottom up)
matches tussen markt en overheid, wat het betekent om als overheidsorganisatie launching
customer te zijn voor startups en scale-ups en hoe je funding voor je oplossing kunt
organiseren.
Welke vragen liggen er op tafel? Hoe vliegen ze die samen aan? Daar krijg je antwoord op!

Versnellers uit de praktijk….
Slim en snel zien wat er op de weg speelt
Hoe helpen we weginspecteurs en betrokken partijen dit snel en efficiënt te kunnen doen?

KPN en Rijkswaterstaat kijken samen naar hoe de camera(beelden) die op het voertuig van
de weginspecteur staat, gebruikt en ontsloten kan worden voor de aansturing van de
backoffice systemen zodat de weginspecteur minder handelingen hoeft te doen voor de
schadewaarnemingen. Extra ogen en oren op de weg! Samen vertellen ze hoe ze dit
aanpakken. Visualisaties spelen daarbij een cruciale rol. Marcel de Rink van Esri Nederland
laat dit zien!
Snel, slim en veilig opschalen
CEO Simon Smit van NLcharge (Challenge ‘Elektrisch rijden’ winnaar) weet alles over snel,
slim en veilig opschalen. Hij deelt geheimen en learnings over hoe je innovaties versnelt in
een complexe omgeving.
Launching customer voor innovaties zijn: tips & trucs
Ronald Smallenburg van Pontiflex laat als startup zien wat het belang is van overheden die
een rol pakken als Launching Customer voor innovaties. Hij deelt ervaringen en geeft tips &
trucs. Heel leerzaam!
En hoe zit dat dan met funding en sponsoring?
Innoveren kost natuurlijk ook geld. Er is vaak van alles mogelijk maar hebben we geen idee
wat. EIT UM weet daar alles van. Zij weten de weg naar funding/sponsoring van innovaties
op het gebied van Smart Mobility
Al met al een programma dat je niet wil missen!
Wanneer? Donderdagmiddag 13 januari van 13:00 – 15:30
Waar? Online, dus waar jij maar wil!

We kijken uit naar jouw komst!
Heb je vragen? Stuur ons een mailtje.
Word lid van onze community en ontmoet anderen die (samen)werken aan slimme oplossingen
voor mobilieitsvraagstukken: smart mobility.

