
sam
en 

gezond 

verder 

groeien

14/06/2022

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r >
 E

B
U

 e
n 

R
O

M
 U

tr
ec

ht
 R

eg
io

n



Inhoud

OVER CONNECT LIVE
Pagina - 4

PLATTEGROND
pagina - 5

PLENAIRE PROGRAMMA
pagina - 7

THEMAPLEIN MEDIATECH
pagina - 9

THEMAPLEIN EARTH
pagina - 19

THEMAPLEIN LIFE SCIENCES
& HEALTH
Pagina - 31

OVER DE ROM
Pagina - 42

OVER DE EBU
Pagina - 43



Een regionaal ondernemersfestival bij het 
NBC in Nieuwegein met een programma 
vol inspiratie, creatie, samenwerken en 
ontmoeten. Niet alleen maar luisteren, maar 
vooral participeren! Ontmoet het netwerk 
en draag bij aan de ambitie van de Utrecht 
Region: gezond stedelijk leven in de regio.
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Plenair 
Programma
13:00 – 13:35u
Opening met Carlo van 
Lienden

Het internet van de toekomst is er niet een waar 
je alleen naar kijkt, maar eentje waar je ‘in’ kan. We 
transformeren van kijken naar 2D schermen naar 
beleven ‘in’ hyperrealistische 3D werelden. Als het 
internet en social media jouw business de afgelopen 
jaren hebben veranderd, dan staat je met de 
Metaverse nog wat te wachten. 
Carlo legt met actuele voorbeelden en humor 
uit hoe de virtuele wereld jouw business gaat 
veranderen. Hoe er nieuwe concurrenten gaan 
ontstaan, hoe klantrelaties anders worden. En vooral 
dat het geen toekomst is. Maar het NU.
Tot slot lanceren we graag met samen met jullie de 
Metaverse Werkplaats.

13:35 – 16:00u
Bezoek de themapleinen en ondernemersmarkt

16:00 – 17:15u
Plenair programma met

 -  Virginia Yanquilevich (CEO Dopper), die ons
     meer vertelt over innovatie, leiderschap en
     gecontroleerde groei;

-   Sharon Dijksma (voorzitter Economic Board
     Utrecht), die ons meeneemt in het verhaal van de
     regio Utrecht;

-   Afsluiting met Corporate Illusionist Niels 
     Houtepen.

17:15u
Borrel
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MediaTech
Op het themaplein MediaTech gaan we in 
op investeren in digitale trends: Welke ICT 
ontwikkelingen worden er gevolgd, waar letten 
investeerders op bij een ICT startup of scale-
up en wat zijn de te volgen ontwikkelingen in de 
markt? Maar hebben we het ook over Artificial 
Intelligence, het gebruik van de Metaverse en 
de bescherming van content en de wetgeving 
daar omheen. En hoe staat het met jouw digitale 
talent?
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Blok 1
13:50u – 14:20u
Investeren in digitale 
trends

Welke digitale ontwikkelingen/ontwikkelingen 
in digitalisering worden er gevolgd, waar letten 
investeerders op bij een ICT startup of scale-up en wat 
zijn de ontwikkelingen in de markt? Tijdens het panel 
gaan investeringsexperts samen met gespreksleider 
Remy Gieling in op deze vragen.

Locatie: Theater MediaTech 

Digital markets & the 
AdTech Stack

De EU is digitale markten steeds meer aan het 
reguleren om burgers te beschermen en een level playing 
field te creëren voor Europese bedrijven. In rap tempo 
worden nieuwe wetten en regels geïntroduceerd. Wat 
betekenen deze wetten; welke beperkingen komen er 
en welke kansen biedt de toenemende regulering aan 
Nederlandse digitale bedrijven? We gaan in gesprek met 
Lisanne Hummels over de DMA en in het bijzonder de 
impact daarvan op de AdTech Stack. 

11 12

Doorlopend – 
Marketplace

Maak kennis met een aantal partijen die je treft op de 
ondernemersmarkt op het MediaTech plein.

Aigency | Aigency toont op haar stand verschillende 
aansprekende voorbeelden van Nederlandse bedrijven 
waar AI succesvol wordt toegepast. Benieuwd naar de 
voorbeelden of wil je weten hoe ook jij succesvol kan 
beginnen met AI? Kom dan langs en laat je inspireren.

SETUP | creëer je eigen levenslied met het smartlappen-
algoritme van SETUP; ontdek deze en andere design 
research projecten in de dagelijkse toekomst van 
technologie.

Angry Bites | online solutions for content management 
and real-time engagement

European Digital Innovation Hub

Ai.nl | Ai.nl houd je op de hoogte van de laatste innovaties 
op het gebied van data, business en kunstmatige 
intelligentie.



Blok 2
14:30u – 15:00u
De Metaverse ontrafeld

Luister mee met deze paneldiscussie over 
technologische ontwikkeling en werkzaamheid van de 
Metaverse. Er is een boel onduidelijkheid over, terwijl er 
al talloze partijen zijn die hun geld hiermee verdienen. 
Het gesprek wil helderheid en begrip brengen in wat de 
Metaverse is, en op welke manier technologieën als A.I. 
VR en NFT’s hierin een logische rol spelen.

Locatie: Theater MediaTech

13 14

Dit laatste heeft grote impact op alle bedrijven waarvoor 
advertenties een belangrijk deel van hun businessmodel 
is.    

Locatie: Tafel MT.1

AI & Media
Media Perspectives, het platform voor talent en innovatie 
op het gebied van media, gaat graag met jullie het 
gesprek aan over de rol van artificial intelligence in de 
mediawereld. Praat je ook mee?

Locatie: Tafel MT.2



Tot slot zal LinkSight, een Utrechtse Startup, ook hun 
oplossing om data te delen in de zorg laten zien. 

Locatie: Theater MediaTech

Cultuur en mindset 
bij technologische 
ontwikkeling

Gravity vereenvoudigt complexe vraagstukken en 
zet ideeën en strategieën om in verrassende, digitale 
innovaties. Gebruikers adopteren nieuwe technologie 
steeds sneller. Dit – en grote maatschappelijke thema’s 
– zorgt voor een nieuwe, latente behoefte bij jouw 
doelgroep. 

Hiernaast kunnen technologische veranderingen een 
enorme impact hebben op je business. Het is essentieel 
om als organisatie een innovatieve mindset te hebben en 
wendbaar te zijn.

In deze workshop springen we vijf jaar vooruit en 
verplaatsen ons in de eindgebruiker van de toekomst. 

15 16

Blok 3
15:10u – 15:40u
Oude en nieuwe 
oplossingen voor het 
delen van data

Er komen steeds meer oplossingen om data met elkaar 
te delen. Hoewel de huidige database technologie 
hoogstaand is met vele voordelen, heeft de huidige 
methodologie wel enkele nadelen. Het leidt vaak tot 
grote netwerkeffecten met winner-takes-all kenmerken, 
het leidt tot beperkt data delen tussen platformen en 
misbruik van persoonlijke data. Maar gelukkig zien we
dat in rap tempo andere oplossingen worden ontwikkeld. 
In deze sessie bespreken we een aantal alternatieve 
oplossingen. Erik Mannens van het Solid Lab Vlaanderen 
(UGENT) zal iets komen vertellen over Solids; de 
oplossing van Tim Berners Lee, de uitvinder van het 
world wide web, waarin data eigenaarschap anders wordt 
geregeld. En Innopay zal iets vertellen over federatieve 
datasystemen zoals het Europese GAIA-X.  



Digitale inclusie

Deze tafel gaat over de verbinding van digitale 
media en maatschappij. De mensgerichte kant. Hoe 
technologie ons hierbij kan helpen (Mensgerichte 
A.I. bijvoorbeeld) en hoe digitale vaardigheden en 
bewustzijn bijdragen aan deze verbinding.

Bij digitalisering wordt inclusie vaak vergeten. 
Mensen met een beperking, laaggeletterdheid of 
een andere achtergrond. Bij elkaar liefst 1,5 miljoen 
mensen die op die manier onvoldoende verbinding 
vinden via de digitale wereld. Om maar niet te 
spreken van iedereen die worstelt met digitale 
vaardigheden. Een grote kans voor ondernemers. 
Want stel je voor dat je al die klanten misloopt, of 
hun vertrouwen verliest.
 
Locatie: Tafel MT.3
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Welke impact heeft dit op jouw organisatie en hoe zorg je 
ervoor dat je op de toekomst bent voorbereid?

Locatie: Tafel MT.1

Digitaal talent in huis?

Hoe staat het met je digitale talent? Welk talent is er in 
je organisatie? Hoe haal je digitaal talent binnen en kun 
je ze behouden? Schuif aan bij de workshop van Marjolijn 
Zwetsloot van de U-TECH Community en word je eigen 
trendwatcher. Ontdek hoe de toekomst van digitale tech 
en het digitale talent eruit ziet.

Locatie: Tafel MT.2



Earth
Hoe halen we talent op het gebied van Earth naar 
de regio? Welke fundraising mogelijkheden zijn er 
voor start-ups en scale-ups? Op het themaplein 
Earth staan we stil bij earth en duurzaam gebouwde 
omgeving. Bekijk hier het programma voor het 
themaplein Earth.
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Blok 1
13:50u – 14:20u

Digital Twin

Vanuit Earth Valley brengen we verschillende partijen bij 
elkaar om gezamenlijk toe te werken naar bijvoorbeeld 
een NGF-voorstel voor de 3e ronde. Tijdens Connect 
Live nemen we jullie mee in de opzet met o.a. Universeit 
Utrecht en Geonovum. Ben jij er ook bij?

Locatie: Theater Earth

Fundraising voor  
startups en scale-ups

ROM Investment managers Susan en Joyce vertellen 
over fundraising voor start-ups en scale-ups: de 
funding opties in de verschillende levensfases van een 
onderneming en belangrijke zaken tijdens het fundraising 
traject. Daarnaast praten we met ondernemers 

21 22

Doorlopend – 
Marketplace

Maak kennis met de partijen die je kunt vinden op de 
ondernemersmarkt op het Earth plein tijdens Connect 
Live.

Aerovision

Damsteegt Waterwerken

Branial

Insmart

Madaster

Green Hybrids

Boot Ingenieurs / Insert

FridayEnergy

Lyv Energy Management Solutions

Withthegrid



Blok 2
14:30u – 15:00u
Start Programma 
Circulair Bouwen

We nemen jullie mee in de doelen van het nieuwe 
programma Circulair Bouwen, de lopende en beoogde 
living labs en leren de bestaande coalitie kennen. We 
nodigen jullie uit om mee te doen indien het programma 
aan sluit bij het beleid en de investeringsagenda bij je 
eigen organisatie. 

Locatie: Theater Earth

Live 22 – Case 
Amersfoort

Tijdens deze tafelsessie praten we met elkaar over 
het project LIVE-22. De Amersfoortse wijk Liendert 
ondergaat een complete digitale transformatie, onder 
de noemer LIVE. LIVE staat voor Liendert Interactieve 
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die succesvol funding hebben opgehaald over hun 
ervaringen met het fundraisen en welke tips ze hebben 
voor andere ondernemers die funding op willen halen.

Locatie: Tafel E.1

Subsidiemogelijkheden 
binnen Earth Valley

Tijdens deze sessie hoor je alles over regionale, nationale 
en Europese subsidies binnen Earth. Samen met 
gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht en Provincie 
Utrecht vertellen we je alles wat je moet weten over deze 
subsidies en hoe subsidies gebruikt kunnen worden om 
innovatie vanuit commercieel vlak in plaats van technisch 
te bevorderen.

Locatie: Tafel E.2

Trade Relation Program 
& Enterprise Europe 
Network

Hoor tijdens deze sessie meer over de mogelijkheden van 
internationalisering voor jouw bedrijf!

Locatie: Tafel E.3



der Sijs Techniek) en Brendan de Graaf (directeur Lyv 
Energy Management Solutions) over de e-hub Lage 
Weide. Welke stakeholders zijn nodig, in welke rol, waar 
vraagt dit omdenken? En wat kunnen e-hubs van elkaar 
leren?

Locatie: Tafel E.2

Human Capital Agenda 
Earth Valley 

Talent is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van 
Earth Valley. Om de kennisketen (WO-HBO-MBO) een 
impuls te geven presenteren we samen met de Utrecht 
Talent Alliantie een opzet van een career event en opties 
voor nieuwe opleidingen. Praat en denk je ook mee?

Locatie: Tafel E.3
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Visuele Ervaring. Het doel van het project? Bijdragen aan 
klimaatadaptie, energietransitie en leefbaarheid in de 
wijk.

In het project werken geo-bedrijven Geomaat B.V., NEO, 
HydroLogic, Strategis en AeroVision BV samen met de 
Gemeente Amersfoort, de Future City Foundation en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het LIVE-
project is onderdeel van Earth Valley.

Locatie: Tafel E.1

Randvoorwaarden 
innovatieproject 
netcongestie: e-hub 
Lage Weide

Aan welke bedrijven biedt een e-hub kansen? 
Denk aan georganiseerde bedrijventerreinen, 
netbeheerder, oplossingen voor- en achter de meter, 
energiemanagement, opslag, opwek, bemetering, 
laadinfrastructuur, facturering.

We praten met Bart Blokland (manager Energy Systems 
SADC), Simon Smit (managing director NL Charge/Van 



Grondstoffencrisis: en 
nu?!

Eerst was het corona, nu de oorlog in Oekraïne. De 
grondstoffencrisis zet door. Als mkb-bedrijf heb je 
hiermee te maken en dealen. Biedt een andere omgang 
met onze grondstoffen het antwoord?

Het groeiende tekort aan grondstoffen wordt steeds 
zichtbaarder. Steeds vaker dreigt de productie te staken 
door leveringsproblemen. De stijgende prijzen brengen 
de businesscase in gevaar. Meer en meer bedrijven 
experimenteren met circulair ondernemen als oplossing 
op de grondstoffencrisis. Tijdens deze rondetafel gaat 
het Versnellingshuis met deze bedrijven in gesprek: Hoe 
start je met circulair ondernemen? En biedt circulair 
ondernemen echt een antwoord?

Loop jij tegen een grondstoffenprobleem aan of ben 
je nieuwsgierig wat circulair ondernemen voor jou 
kan betekenen? Luister dan vooral mee tijdens deze 
rondetafel! 

Locatie: Tafel E.1
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Blok 3
15:10u – 15:40u

Utrecht Region, 
toepassingsregio 
voor slimme 
electriciteitsoplossingenelectriciteitsoplossingen

We nemen jullie mee in de droom voor Utrecht Region, 
geïnspireerd door de toekomstvisie van Peter Molengraaf 
(boegbeeld Topsector Energie/directeur Shared 
Energy Platform), David Peters (Chief Transition Officer 
Stedin) en het provinciale beleid van Huib van Essen 
(gedeputeerde energie/klimaat, ruimtelijke ontwikkeling 
& omgevingswet). Wat is er voor nodig om deze droom te 
realiseren en wat vraagt dit van wie?

Locatie: Theater Earth



Over Earth 
Valley
In het unieke ecosysteem Earth Valley werken 
ingenieursbureaus, bouwbedrijven, (geo)
data & ICT bedrijven, kennisinstellingen en 
opleidingen actief samen aan de realisatie van 
een toekomstbestendige leefomgeving. Door 
kennisdeling, gezamenlijke investeringen in 
innovatieve oplossingen, aanbestedingen, lobby 
en talentontwikkeling investeert Earth Valley voor 
Nederland en voor de wereld in het oplossen van 
vraagstukken op het gebied van de gebouwde 
omgeving, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Doe ook mee! 

Kun jij een bijdrage leveren of wil jouw organisatie 
deel uitmaken van ons unieke ecosysteem? Laat het 
ons weten en blijf Earth Valley volgen op LinkedIn. 
Zo blijf je op de hoogte.
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Een gezonde 
leefomgeving: welke 
ontwerpprincipes werken 
wel en niet?

Het creëren en behouden van een gezonde leefomgeving 
is ontzettend belangrijk. Het vraagt om integrale, data-
gedreven aanpak (meet/monitoring), zodat er een solide 
evidence base ontstaat. Hieruit kunnen we vertaalslag 
maken naar ‘gezonde’ ontwerpprincipes, die schaalbaar 
zijn. De Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven pakt 
hier haar rol als kennispartner en het aanbieden van 
producten/diensten.

Locatie: Tafel E.2



Life Sciences 
& Health
Op het themaplein Life sciences & Health ontmoet 
je health investeerders en kun je netwerken met 
andere innovatoren op het gebied van zorg en 
gezondheid. Verder bieden we je ervaringen en tools 
voor het versnellen van internationaal ondernemen 
voor jouw onderneming. Bekijk hier het volledige 
programma!

32
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Thuisleefgroep | In de markt een behoefte aan tools om 
zowel consument als professional te helpen om vanuit 
de zorgvraag van de gebruiker de juiste producten en 
diensten te kunnen vinden, vergelijken en bestellen.  
Met Thuisleefgroep wil zij de zorg toegankelijker en 

overzichtelijker maken. 

Linksight | Linksight maakt het mogelijk om op een 
veilige en privacy-vriendelijke manier analyses te doen 
over meerdere datasets en zo Linked Insights te geven. 
Zónder de gevoelige data daadwerkelijk met andere 
partijen te delen. Zo krijg je realtime data-inzicht met 
volledig behoud van controle. 

Isogen Life Science | Isogen Life Science is fabrikant 
en leverancier van innovatieve producten voor 
biotechnologie en life sciences.

Duxxie | Duxxie.nl maakt bestellen van zorgartikelen 
gemakkelijk. Ze hebben zich gericht op het bouwen 
van een super simpel bestelproces. Uit een woud aan 
aanbieders, kostenplaatjes en hulpmiddelen word je bij 
duxxie.nl door het online bestelproces geleid op basis 
van jouw persoonlijke behoefte.

Holomoves | Bewegen en informeren met hologrammen in 
de zorg
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Doorlopend – 
Marketplace

Maak kennis met de partijen die je kunt vinden op de 
ondernemersmarkt op het Health plein tijdens Connect 
Live.

Smartmed | SmartMed levert cloud-oplossingen voor 
medicatiemanagement. Een end-to-end oplossing 
voor het volledige proces van voorschrijven, bewaken, 
logistiek en toediening door artsen, apothekers en 
verpleegkundigen. 

The Right Meal | Voor iedereen de juiste maaltijd, ook 
als je ziek bent. Dat is het doel van The Right Meal. We 
ondersteunen je bij het kiezen, kopen en koken. Heb je 
de zorg voor een ander, dan kunnen we ook helpen. Wij 
bieden voedingsadvies en begeleiding voor thuis die 
professioneel, praktisch en persoonlijk is.

GainPlay | GainPlay staat op Connect Live met het 
product Vedea; een nieuwe behandeling voor een lui oog. 
Al eeuwenlang wordt een lui oog behandeld door 
het goede oog af te plakken. Vedea ontwikkelt een 
innovatieve kindvriendelijke methode die effectiever, 
maar vooral veel meer fun is.



ROM Utrecht Region investeert in de belangrijkste 
transitiesectoren van de economie van morgen: Digitaal, 
Gezond en Duurzaam. Samen met private investeerders 
investeren wij in start-ups en scale-ups die met hun 
innovaties een positieve maatschappelijke impact op 
de regio creëren. Wij richten ons op innovatieve en 
schaalbare ondernemingen die zich bevinden in proof-of-
conceptfase tot aan marktfase, en die gevestigd zijn in 
de provincie Utrecht. 

Health Innovations investeert in start-ups, die de zorg 
helpen beter, goedkoper en toegankelijker te maken. 
Dat kan gebeuren door software, services of medische 
devices. Health Innovations investeert niet in biotech en 
medicijnontwikkeling. Typische eerste investeringsticket 
is 500k – 1 mio euro.

Locatie: Tafel LSH.3
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Doorlopend – 1 op 1 
meeting Investeerders in 
Health

Drie health investeerders zijn aanwezig op Connect 
Live 2022. Kom langs, voor een korte kennismaking, 
stel je vraag of bespreek jouw propositie! Elk gesprek 
duurt 15 minuten. Neem plaats aan tafel bij early-stage 
investeerders van ROM Utrecht Region, Nextgen 
Ventures en Health Innovations. 

Welke investeerder past bij jou? 

Nextgen Ventures is een investeringsfonds met een 
focus op Nederlandse startups die een medtech of 
health-IT oplossing ontwikkelen die bijdragen aan het 
verbeteren van zorguitkomsten en/of het efficiënter 
maken van de zorg zonder dat dit leidt tot hogere 
zorgkosten. Nextgen Ventures investeert doorgaans 
in een fase waarin de onderneming een functionerend 
product ontwikkeld heeft, en er wordt gewerkt aan (pre-)
klinische validatie (medtech) of commerciële tractie 
(health-IT).



Blok 2
14:30u – 15:00u

Boost your international 
journey

Health~Holland & ROM Utrecht Region Event – Lancering 
programma internationaal ondernemen: Life Sciences 
& Health. Versnel je internationaal ondernemen via 
ons netwerk, instrumenten en praktische tips. Ben jij 
internationaal actief met je zorginnovatie? Of heb je 
plannen om de internationale markt op te gaan? Wil 
je ervoor zorgen dat je organisatie goed is voorbereid 
en op de hoogte is van alle steun en instrumenten die 
de ROM Utrecht Region en Topsector Life Sciences & 
Health beschikbaar stelt? Kom dan naar de theatersessie 
tijdens blok 2! Vergroot je internationale kennis en laat 
ROM Utrecht Region, RVO en Health~Holland meenemen 
in hun kennis en ervaring. Zij kunnen je de steun én 
instrumenten bieden om jouw internationale activiteit op 
een duurzame manier vorm te geven. Benieuwd hoe jouw 
organisatie zich hiermee kan versterken? 
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Blok 1
13:50u – 14:20u

Ervaringen van een 
meervoudige life 
sciences & health 
entrepreneur

Hans Schikan, meervoudig entrepreneur en MKB-
vertegenwoordiger Topteam van de Topsector 
Life Sciences & Health, neemt ons mee in zijn 
ondernemersverhaal op het gebied van life siences & 
health. Laat je inspireren!

Locatie: Theater LSH



Blok 3
15:10u – 15:40u

Internationaal: Enterprise 
Europe Network & Trade 
Relation Program

Heb jij internationale ambities of wil jij jouw product 
/ dienst afzetten buiten Nederland? Ben jij op zoek 
naar buitenlandse handelspartners of internationale 
samenwerking? Of heb jij ondersteuning nodig bij 
innovatie in jouw onderneming? Kom dan naar deze ronde 
tafel! 

Locatie: Tafel LSH.2  
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We zien je graag tijdens de lancering van het programma 
internationaal ondernemen: Life Sciences & Health! 

Locatie: Theater LSH

Bedrijventafel 
Regeneratieve 
Geneeskunde

Er zijn een aantal bedrijven in de regio Utrecht actief 
op het gebied van regeneratieve geneeskunde. 
Met een 13-tal hiervan heeft de ROM Utrecht 
Region afgelopen jaar gesproken. Deze bedrijven 
hebben in groten getale aangegeven regionaal 
intensiever contact te willen hebben om 
gezamenlijke uitdagingen -onder andere op het 
gebied van labruimte en talent- te bespreken. 
De ROM faciliteert dit gesprek graag. Bij deze 
bedrijventafel, deelname op uitnodiging, zullen ook 
vertegenwoordigers van RegMed UMCU en RegMed 
XB aanwezig zijn. 

Locatie: Tafel LSH.1
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Wij verbinden ambitieuze, innovatieve 
ondernemers met kennis, met financiering en 
met toegangspoorten tot andere markten. In 
Nederland en in het buitenland.
Met de komst van de ROM naar de regio Utrecht 
ontstaat er meer slagkracht om de toekomstige 
economie vorm te geven. Een economie waarin 
duurzaamheid, digitalisering en gezondheid 
centraal staan.

Wij zijn 
ROM Utrecht 
Region!
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De Economic Board Utrecht (EBU), het 
topnetwerk van bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen, is terug in nieuwe vorm. 
De EBU maakt zich sterk voor het gezonde 
hart van Nederland door de economie van 
regio Utrecht toekomstgericht en duurzaam 
te versterken. Door hun netwerk-, denk- en 
lobbykracht te bundelen willen de partijen 
internationaal koploper worden als het gaat 
om de bijdrage aan gezonde mensen en een 
gezonde leefomgeving.

Economic 
Board 
Utrecht
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