5 juni 2018

Healthy Lifestyle

Sanadome
Weg door Jonkerbos 90
6532 SZ Nijmegen

Stichting ICT for Brain, Body en Behavior (i3B), Stichting Health Valley Netherlands (HV) 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. Doelstelling van het project is
het tot stand brengen en uitbreiden van samenwerking tussen MKB-ondernemingen, en de
stimulering van MKB ondernemingen tot valorisatie van activiteiten op het raakvlak van
ICT, Hersenen-, Cognitie en gedrag, Voedsel en Gezondheid; ‘Healthy Lifestyle’

3 redenen waarom
Workshop Ondernemerschap
09:00

Inloop en registratie

09:30

ondernemerschap
Ga met behulp van innovatie coaches van DOON (www.doon.nu) aan de slag:
Algemene Trends en ontwikkelingen
Waarom doe we het en wie willen we zijn?
Aan de slag met Visie en Missie (Why en How)
Voor wie lossen we wat op?
Aan de slag met de selectie van de doelgroep en uitwerken van een waardepropositie
Hoe breng ik mijn verhaal over? Aan de slag met het uitwerken van de pitch
Pitch It!

12:00

u dit evenement wilt
bijwonen!
•

Verbinden ondernemers, kennis,
eindgebruikers om tot nieuwe
R&D projecten te komen

•

Voucher financiering voor inhuur
kennisinstellingen, zachte leningen, haalbaarheidsstudies

•

Coaching op ontwikkelen van
business propositie: van idee tot
klantwaarde. Selectie van beste
ideeën uit de C.I.A.L.E. netwerken.

lunch & netwerken

Inspiratie & Matchmaking
13:30

start healthy lifestyle
Korte introductie C.I.A.L.E. project partners, Jeroen Wouters (Food Valley NL), Simon Haafs (I3B)
en Victor Haze (Health Valley)

13:45

korte wrap-up van het project c.i.a.l.e.
“Wat hebben we afgelopen project bereikt en hoe gaan we verder?”
Simon Haafs (I3B) en Victor Haze (Health Valley)

14:00

ervaringen van mkb bedrijven in traject en workshop
Esther Bright en Maarten van Veen (Bereslim) en Menno de Graaf (Sodaq Hilversum)

14:15

keynote lezing: peter blangé, prestatie en
innovatie manager knvb
Peter Blangé is een Nederlands volleybalspeler en -trainer. Hij nam viermaal deel
aan de Olympische Spelen. In totaal won hij hierbij twee medailles. Van mei 2006
tot december 2010 was hij bondscoach van het Nederlands volleybalteam. Peter
trad per 1 februari 2017 in dienst bij de KNVB als prestatie- en innovatiemanager.
Zijn belangrijkste taak is de KNVB, coachesen clubs te voorzien van innovatieve en
wetenschappelijke inzichten.

15: 15

pauze

15.45

brainstorm nieuwe project ideeën healthy lifestyle
Noteer uw project idee op een ‘geeltje’, clusteren ideeën van aanwezigen en komen
tot nieuwe innovatie project beschrijvingen. Relevante spelers uit het veld zijn aanwezig waarmee u connecties kunt maken. Op voorhand zijn daarnaast al enkele
initiatieven geïdentificeerd waar u als MKB’er mogelijk profijt van kan hebben, kunt
aansluiten. Hierbij valt te denken aan Oost NL start en groeiversneller, Board vouchers,
Initiatieven als Citizen project, Food & Cognitie, etc.

18.00

borrel en healthy snacks!

aanmelden
De ondernemerschap workshop is
open voor partners van i3B, HV, FV.
Het middag programma is open voor
iedere Healthy Lifestyle geïnteresseerde. Gelieve u aan te melden via
een mail aan info@i3b.org en aan te
geven of u het ochtend, middag of het
gehele programma bijwoont. Gezien
het aantal beperkte plaatsen, geldt
first come, first serve bij de ondernemerschap workshop. Mocht u verhinderd zijn voor de workshop, gelieve u
tijdig af te melden, rekening houdend
met catering, groepsindeling etc. Bij
no show voor de workshop zonder
afmelding zijn wij genoodzaakt € 100
euro in rekening te brengen.

