Uitnodiging TNO workshop: Speciaal voor het MKB!
Inschrijven voor (gratis) deelname
Waar gaat deze workshop over?
TNO organiseert een unieke workshop speciaal voor het MKB welke gericht is op de ontwikkelingen en
mogelijkheden op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS). Deze workshop bestaat uit een
presentatie en een groepsdiscussie. In de presentatie geeft TNO een preview van de ontwikkelingen en in
de discussie kunt u samen met TNO experts de
kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf
bespreken.
De workshop bespreekt 3 ontwikkelingen:
1) Volgende generatie wegkant-infrastructuur
2) ICT in en rondom het voertuig
3) Automatische systemen in voertuigen
Deze workshop wordt georganiseerd op 16 mei in Helmond en vormt een onderdeel van de Automotive
Week (14-22 mei in Eindhoven/Helmond). Naast de workshop is er de kans om enkele demonstraties te
krijgen van de faciliteiten op de Automotive campus in Helmond.
Waarom is dit interessant voor mij als MKB bedrijf?
Nederland loopt voorop op het gebied van ITS, met
toonaangevende bedrijven zoals NXP, TomTom en Logica.
Het interessante van ITS is dat dit nieuwe kansen biedt (zie
kader). Dit betekent dat bedrijven een rol kunnen gaan spelen
die traditioneel niet werken binnen deze markten. Denk aan
toepassingen zoals smartphone apps, webomgevingen,
billing/tolling diensten, elektronica of behuizingen, testen etc.
ITS biedt daarom veel nieuwe kansen voor het bedrijfsleven,
waaronder het MKB.
Deze workshop is interessant om beter te begrijpen wat deze
ontwikkelingen inhouden en geeft de unieke kans om met TNO
experts te bespreken hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren.

Intelligente Transport Systemen (ITS)
Dit is een verzamelnaam voor een grote
hoeveelheid nieuwe toepassingen en diensten
waarbij drie elementen gekoppeld worden met ICT:
het voertuig, de wegkant en de back-office. Door
het slim combineren wordt het verkeer veiliger,
efficiënter, betrouwbaarder, milieuvriendelijker en
comfortabeler.
Denk hierbij aan voertuigen die met elkaar en de
wegkant "praten", dus gegevens met elkaar
uitwisselen zoals waarschuwingen
voor wegwerkzaamheden, files, gladde wegen,
hulpdiensten die aankomen, etc. Deze ontwikkeling
geeft echter ook mogelijkheden tot diensten die
niets met verkeer te maken hebben zoals
entertainment, informatie voorziening, reclames,etc.

Waarom organiseert TNO dit?
TNO organiseert deze workshop vanuit haar maatschappelijke
taak. TNO verricht veel onderzoek aan ITS ontwikkelingen,
onder andere met behulp van strategische studies voor de Europese commissie. De toekomst van ITS is
dichterbij dan men denkt. Nu zijn er vooral een aantal grote bedrijven aangehaakt. Om te zorgen dat de
ontwikkelingen breder worden verspreid in Nederland organiseert TNO speciaal voor het MKB deze
interactieve workshop, waardoor ook het MKB kan profiteren van de vooraanstaande positie van Nederland
op dit gebied.
Praktische gegevens
• Datum: Maandag 16 mei 2011. Tijd: 15:00u-17:00u (incl. optioneel ± 30 minuten demonstraties)
• Locatie: TNO, Steenovenweg 1, Helmond
• Kosten: Geen - deelname is gratis. Schrijft u zich snel in om uw deelname te reserveren.
• Inschrijven/informatie: dit is laagdrempelig, u stuurt een email naar Sander.Maas@tno.nl waarin
u het volgende aangeeft: 1) uw naam, 2) bedrijf, 3) email adres, 4) telefoonnummer en 5)
korte beschrijving van uw bedrijf en uw mogelijke interesse met deze onderwerpen.
• Meer informatie over de Automotive Week kunt u vinden op: http://www.automotiveweek.nl/.
Indien u aanwezig bent bij het ATC congres kunt u eventueel gebruikmaken van de
pendeldienst/shuttle tour tussen Eindhoven en Helmond (met de Phileas bus).

