
 

 

 

UITNODIGING 

 

Graag nodigen wij onze relaties uit voor ons derde mini-symposium en wel op 28 juni a.s. in Oss 

Dit mini-symposium organiseren we dit keer samen met Pivot Park. Het onderwerp: Facility Sharing! 

 

We laten u graag in een innovatieve omgeving meevoeren door inspirerende sprekers:  

• Mirjam Mol-Arts, CEO van Pivot Park: 

Faciliteren en accelereren om bij te dragen aan een gezonde maatschappij. 

 

• Arthur Tutein Nolthenius, directeur LabForRent:  

LabForRent heeft een landelijke enquete uitgezet naar Facility Sharing. De resultaten van het 

onderzoek zullen worden toegelicht. 

  

• Rob Prinzen, Eigenaar PrinzenAdvies:  

Wat betekent Facility Sharing voor de huisvesting van uw laboratorium? Bij het bepalen van de 

huisvesting van laboratoria wordt gestreefd naar optimale inrichting van de processen. Hoe is deze 

inrichting te combineren met Facility Sharing? 

 

• Johan Beukema, Buck Consultants International: 

De meerwaarde van vestiging op een Science Park / Campuslocatie. Buck Consultants heeft 

onderzoek gedaan naar de status van Science Parken in opdracht van EZ en adviseert nu 

verschillende science parken bij hun onderscheidend vermogen. 
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Het programma ziet er als volgt uit: 

14.30 uur   Ontvangst 

15.00 uur   Start programma  

17.00 uur – 18.30 uur  Rondleiding & Netwerkborrel 

Wij vertrouwen erop dat we een boeiend programma hebben samengesteld en verheugen ons op uw 

komst. 

Mogen we U begroeten? 

 

 

Maarten van Dongen  Arthur Tutein Nolthenius

 

Graag ontvangen wij uw inschrijving. Let op het aantal plaatsen is beperkt.  

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. U wordt verwacht om 14.30 uur. 

 

Routebeschrijving naar Pivot Park, Kloosterstraat 9, Oss 

 

Het mini-symposium vindt plaats in gebouw RK - Henry Chesbrough 

Er is voldoende parkeergelegenheid. We wijzen u op de werkzaamheden op en rond het P-terrein. U kunt 

gewoon inrijden (slagboom gaat vanzelf open). Voor het uitrijden ontvangt u een muntje. 

 

Mocht u ons op de dag willen bereiken: 06-53455261           

 

http://eepurl.com/cKUelr
http://www.pivotpark.nl/ul/cms/fck-uploaded/documents/RoutebeschrijvingPivotPark-okt-2016.pdf

