
Themabijeenkomst
Connected Car:
In-car devices for
smart mobility
Datum: dinsdag 26maart 2013
Tijd: 17:30 – 22:00 uur
Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond





SAMENVATT ING
Het is geen vraag meer of het voertuig van de toekomst ´connected´ zal zijn, verbonden
met de buitenwereld en met andere voertuigen. Dé vraag is hoe dit gerealiseerd zal worden:
welke devices zijn beproefd, beschikbaar en betaalbaar?

Steeds meer Smart Mobility technologieën vanuit onderzoeks- en pilot projecten vinden
hun weg naar commerciële toepassingen. Vaak wordt voor die verschillende toepassingen
specifieke elektronica gebruikt die goed voldoet aan de desbetreffende service. Maar hoe
moet het nu verder in de toekomst wanneer meerdere slimme services vanuit diverse
aanbieders de berijder gaan bijstaan in zijn taak? Niemand zit waarschijnlijk te wachten op
vier extra kastjes op het dashboard, om nog maar te zwijgen van de bijbehorende kabeltjes.
Daarnaast zal het steeds belangrijker worden dat het advies aan de berijder betrouwbaar,
prettig en acceptabel is zonder de aandacht af te leiden van de rijtaak. Bovendien zullen
de oplossingen ook geschikt moeten zijn om steeds nieuwe applicaties en diensten toe te
voegen, diensten die door verschillende aanbieders geleverd zullen worden. Openheid en
uitbreidbaarheid zijn belangrijke vereisten. En uiteindelijk zal het in-car systeem betaalbaar
moeten zijn voor grootschalige implementatie.

Tijdens de themabijeenkomst wordt deze uitdaging vanuit verschillende invalshoeken
bekeken, met daarbij voldoende ruimte voor interactie zodat u geïnspireerd wordt met
nieuwe ideeën en contacten.

Interactief
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Herm Verbeek
H.Verbeek@AutomotiveNL.com
0492-562504

mailto:H.Verbeek@AutomotiveNL.com


PROGRAMMA
17:30 - Ontvangst en registratie, inclusief broodjesbuffet

18:30 - Welkom en introductie AutomotiveNL
Herm Verbeek, AutomotiveNL

18:40 - Cooperative Mobility Device
Paul Gruijters, TomTom

19:20 - Praktijk ervaringen in-car devices
Wim Vossebelt, V-Tron

20:00 - Pauze

20:30 - Systeem integratie en devices
Paul van Koningsbruggen, Technolution

21:10 - Wrap up, discussie
Herm Verbeek, AutomotiveNL

21:30 - Netwerkborrel



AutomotiveNL workshops en themamiddagen
Een van de doelstellingen van AutomotiveNL is het uitwisselen van kennis tussen partijen in de
Nederlandse Automotive sector: bedrijven, kennisinstellingen, adviseurs en anderen. Hierdoor
kunnen bedrijven nieuwe ideeën opdoen, samenwerking zoeken en hun kennis- en marktpositie
versterken. De AutomotiveNL workshops en themamiddagen spelen hierbij een belangrijke rol.
Experts belichten een actueel thema, geven hun visie en presenteren ervaring en/of knelpunten uit
de praktijk. Discussie tussen de deelnemers leidt tot een verdere verdieping. Na afloop weten de
deelnemers waar aanvullende kennis gevonden kan worden en hebben zij nieuwe ideeën opgedaan.

Aanmelding
Klik hier om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging met
routebeschrijving en factuur.

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan de ANL workshop zijn als volgt:
ANL leden: € 95,- per persoon, excl. btw
Overige partijen: € 125,- per persoon, excl. btw

Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door AutomotiveNL. AutomotiveNL is de clusterorganisatie
voor de Nederlandse automotive industrie. Leden van AutomotiveNL hebben toegang tot een
uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland en worden actief betrokken bij innovatieprogramma’s,
workshops en seminars. Meer informatie over workshops en andere activiteiten van AutomotiveNL
kunt u vinden op onze website: www.AutomotiveNL.com of u kunt ons bereiken middels onder-
staande contactinformatie.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met het AutomotiveNL secretariaat:
Tel.: 0492 – 562 500 / E-mail: info@AutomotiveNL.com
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AutomotiveNL

Steenovenweg 1

5708 HN Helmond

Postbus 1015

5700 MC Helmond

T +31 (0)492 56 25 00

F +31 (0)492 56 25 29

E info@AutomotiveNL.com

I www.AutomotiveNL.com

* Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voor
aanvang van het evenement. Bij een afmelding binnen 10 dagen voor aanvang van het
evenement of bij afwezigheid op de dag van het evenement zelf, wordt het gehele bedrag
voor deelname in rekening gebracht. U kunt zich te allen tijde laten vervangen door een
collega (uit dezelfde organisatie). In geval u zich onterecht aanmeldt als werknemer van een
lid van AutomotiveNL, wordt dit automatisch gecorrigeerd in het tarief voor werknemers van
overige partijen. AutomotiveNL behoudt het recht om de workshop te allen tijden te annuleren.
Bij annulering door AutomotiveNL worden de kosten binnen 14 dagen teruggestort.
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