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Droomt u even mee?
Alle regionale bedrijven toegang tot de nieuwste
technologie. Wat zou dat voor de Amersfoortse
regio voor voordelen kunnen bieden?
Is dit überhaupt mogelijk.
En moet je dat eigenlijk willen?

IN EEN SOORT COLLEGE
TOUR GAAN WE OP
ONDERZOEK
De college tour noemen we TechTalks. Daarin gaan we onderzoeken of
het wenselijk en mogelijk is, om in de regio Amersfoort organisaties
toegang te geven tot technologische ontwikkelingen. Denk daarbij aan
Artificial intelligence, Machine learning, Virtuel Reality, Chatbots

WIL JOUW ORGANISATIE
GEBRUIK MAKEN VAN DE
NIEUWSTE
TECHNOLOGIE?
•
•
•
•
•

Artificial intelligence
Machine Learning
Virtual Reality
Conversational
Dirk Kaan
interfaces
?

Een groep regionale ondernemers, met

regio ontwikkeld. Welke bedrijven

een interesse in technonomics heeft het

maken gebruik van de technologie? En

initiatief genomen om te bekijken of er

wat kan je dit als organisatie opleveren?

behoefte is aan een Smart Tech-033.

Als we even blijven dromen dan zien zij

Technonomics laat zich het best

dat in de regio Amersfoort techniek niet

omschrijven als; hoe kan je de regio

zozeer wordt ontwikkeld als wel

economisch en sociaal laten groeien

innovatief wordt toegepast. Door deze

door beter gebruik te maken van

innovatieve toepassingen maken wij

upcoming technologie?

deze technologie beter en zorgen we

Vanuit de stichting Innovatie Booster

voor economische en sociale groei.

starten zij een serie met TechTalks om
samen met regionale ondernemers en
bestuurders op onderzoek te gaan.
Welke technologie worden er in onze

Door deze technologisch toepassingen
ook te verbinden met maatschappelijke
vraagstukken maken wij van onze regio,
de regio waar wij met elkaar vitaler,
gelukkiger, ouder worden!

De eerste TechTalk zal plaatsvinden op 24

Na de TechTalks willen

januari 2019.

wij met

De lokatie is nog niet bekend, maar zal in de

geïnteresseerde

omgeving van het centrum van Amersfoort

organisaties stappen

zijn.

zetten om

Je kan hier je aanmelden. Als jij suggesties

experimenten op te

hebt over onderwerpen die aan bod moeten

zetten, fondsen te werven om zo concrete stappen

komen horen we het graag. Ook als je denkt

te zetten om de Amersfoortse regio een

dat je wat aan het programma toe kan voegen.

technologische smoel te geven. Zo ontwikkelen we
samen een concept en creëren we een fysieke plek
dat als inspiratie- , leer- & ontmoetingsruimte kan
dienen.
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