
MKB matchmaking event 
‘Healthy Lifestyle’ 

Programma

14:00 i3B Wetenschappelijke Adviesraad (besloten, tot 15.00)

15:00 Inloop, registratie en koffie

15.30 introductie project healthy lifestyle c.i.a.l.e.  
 Korte inleiding C.I.A.L.E. projectpartners, Anne Mensink (Food Valley NL),  

 Simon Haafs (i3B) en Victor Haze (Health Valley) en Hugo Bakkenist (DOON)

15.45 project pitches; waar kunt u als ondernemer bij aansluiten? 

  Het MIND project - Niek Wellink, Oost NV

  ACTTiVAte.EU - Jouke Kardolus, Oost NV

  ‘Gelderse Groeiversneller’ - Jouke Kardolus, Oost NV

  Citizen project - Thea van Kemenade, Radboud University

  Personalized Health & Nutrition - Nard Clabbers, TNO

16.45  Pauze (15 minuten)

  Food & Cognition programma - Thea van Kemenade, Radboud University

  Health Coaching - Anne Roefs, Maastricht University

  Digital Well Being - Patrick Essers, EIT Digital

  E-coaching ontwerpprincipes - Michel Klein, Vrije Universiteit Amsterdam

  Fieldlab eerstelijnszorg - Koen Dortmans, Hogeschool Arnhem Nijmegen 

  Alliantie Voeding - Menrike Menkveld, Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Uw pitch, mail info@i3B.org

17.45 mkb pitches

  Healthy Lifestyle - Andrew Spink, Noldus IT

  Pain management - Jan Peter Larsen, Sensehealth

  Uw pitch, mail info@i3B.org

Pitch uw projectidee in maximaal 3 minuten:  

“Wie ben ik?”, “Waar ben ik naar op zoek?”, “Hoe kunnen wij elkaar verder helpen?”

18.00 borrel en healthy snacks! 

6 redenen waarom u 
dit matchmaking evene-
ment wilt bijwonen!

Verbinden van (MKB) onder- 

nemers, kennis en eindgebruikers 

rond het thema ‘Healthy Lifestyle’. 

Opzetten van gesubsidieerde  

Research & Development pro- 

jecten op ‘Healthy Lifestyle’. 

Toelichten MKB-voucherregeling 

‘Gelderse Groeiversneller’;  

financiering voor inhuur kennis- 

instellingen, mogelijkheden rondom 

zachte leningen en haalbaarheids-

studies.

Selecteren van aantal ideeën uit de 

verschillende netwerken die in aan-

merking komen voor gratis coaching 

op het doorontwikkelen van de 

business propositie: ‘Van idee tot 

klantwaarde’.

Presenteren van projectconsortia 

met mogelijkheden voor deelname 

in (EU) projectsubsidies.

Hulp bij uw zoektocht naar nieuwe 

partners, kennis, financiering, 

valideren of opschalen. Uw ‘project’ 

kan in verschillende stadia van 

ontwikkeling zijn.

De stichtingen Health Valley (HV), ICT for Brain, Body & Behavior (i3B) en Food Valley NL 

(FV) hebben de handen ineengeslagen in het EFRO gesubsidieerde project C.I.A.L.E.:  

Connect, Innovate, Accelerate, Learn en Expand. Door deze samenwerking ontstaat het 

grootste MKB-netwerk van Oost-Nederland. 

Doelstelling van het project is het tot stand brengen en uitbreiden van samen- 

werking tussen MKB-ondernemingen, en de stimulering van MKB-onder- 

nemingen tot valorisatie op het raakvlak van ICT, Hersenen, Cognitie en  

Gedrag, Voedsel en Gezondheid; ‘Healthy Lifestyle’. 

6 april 2017
Noviotech Campus 

Transistorweg 5 

6534 AT Nijmegen

Wilt u pitchen en/of  
aanmelden, mail naar  
info@i3b.org 

https://www.mind-euregio.eu/
http://acttivate.eu/
https://www.gelderland.nl/Gelderland-laat-midden-en-kleinbedrijven-sneller-groeien
http://www.i3b.org/sites/default/files/pdf/Innovatieagenda_bijlage6_startnotitie_citizen_science.pdf
http://www.tki-agrifood.nl/projecten/projecten-vg/15262
http://www.i3b.org/sites/default/files/pdf/Innovatieagenda_bijlage5_food_and_cognition.pdf
http://eetonderzoek.nl/
https://www.eitdigital.eu/
http://www.i3b.org/sites/default/files/pdf/Innovatieagenda_bijlage4_healthy_lifestyle_solutions.pdf
http://specials.han.nl/sites/snellerherstel/werkwijze-1/fieldlabs/eerstelijnszorg/
http://www.alliantievoeding.nl/
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