
 

 

 

      

 

Provincie Noord-Brabant en BOM besteden €12,5 miljoen in Lightyear 

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 

richten zich op de verdere ontwikkeling van het hightechbedrijf Lightyear. De 

fabrikant van auto's met zonnedaken heeft vandaag een investeringsronde 

aangekondigd van €81 miljoen. De provincie investeert €7,5 miljoen, de BOM €5 

miljoen. 

Lees hier het volledige persbericht > 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bom.nl/actueel/provincie-noord-brabant-en-brabantse-ontwikkelings-maatschappij-investeren-eur12-5-miljoen-in-lightyear


Doe mee aan de verspillingsvrije week 

- 

Wist je dat we in Nederland een kwart van al ons eten nooit eten? Al dat eten 

wordt gemaakt, verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm. We stoppen er veel 

energie in. Energie die de aarde opwarmt. Des te vers dat we zo min mogelijk 

etenpillen. Doe daarom ook mee met de Verspillingsvrije Week van 12 tot en met 

18 september. Iedereen kan meedoen. Door je restjes niet te vergeten en ze op te 

eten. Een simpele daad voor een beter klimaat! 

 

 

  
 

 

Trendnacht 2022 - Economische (R)evolutie 

Tijdens de Trendnacht 2022 richt BrabantKennis samen met partners, waaronder 

de BOM, haar blik op een Economische (R)evolutie. We betwijfelen steeds vaker 

van meer economische groei de oplossing is voor een betere toekomst. Is groei 

altijd nodig of kunnen we met minder af? Is meer altijd beter? Onze voorraden 

raken op, natuur leidt onder zware druk. Consumptie, productie, capaciteiten 

overal de randen. Dus, hoogste tijd voor de vraag: Hoe kan het ook anders? 

Meld je aan > 

  

https://mailchi.mp/brabantkennis/uitnodiging-trendnacht-2022-economische-revolutie?e=c8a1f25812


 

LEVEL UP – startup event Brainport Eindhoven 

Waarom krijgt startups geen financiering? Op deze vraag geeft Gert-Jan 

Vaessen, manager Brabant Ventures bij BOM, antwoord tijdens zijn interactieve 

workshop bij LEVEL UP. Het nieuwe startup event in de Brainport regio vindt 22 

september plaats. Een dag vol inspirerende keynotes en workshops. Alle kansen, 

en valkuilen die komen kijken bij het opstarten van een tech venture komen aan 

bod. 

Vind hier meer informatie en m e ld je aan >  

  

Export Accelerator Program 

- 

Wil je nieuwe en specifieke buitenlandse markten onderzoeken? En wil je 

toewerken naar structurele omzet uit het buitenland? Meld je dan nu aan voor 

het Export Accelerator Program! Oud deelnemer Jan Peter Meeuwse van Cordis 

SUITE vertelt je waarom. Op donderdag 22 september start de 2e editie van 2022!   

https://brainporteindhoven.com/nl/evenementen/level-up-startup-event-brainport-eindhoven#c20844
https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-eu-handelsprogramma-vergroot-uw-exportpotentieel?gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3mOvJRcpANE7FKDT6LNcvBOUGalgBnGMoW7clT2kg6yHlGKuIejQLwaAvCFEALw_wcB
http://www.rvo.nl/evenementen/webinar-eu-handelsprogramma-vergroot-uw-exportpotentieel?gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3mOvJRcpANE7FKDT6LNcvBOUGalgBnGMoW7clT2kg6yHlGKuIejQLwaAvCFEALw_wcB


 

Evenement met sociale impact 

Zet hem in de agenda! 27 september wordt het tweede Social Impact Event van 

ohmygood georganiseerd. De koplopers en nieuwe ontmoetingen op het gebied 

van impact movement elkaar. Het doel? Verbindingen maken en samen meer 

impact creëren. Bereid je voor op inspirerende en een programma waar mooie 

ontmoetingen en impact centraal staan.  

Lees het volledige programma en meld je aan > 

  

Agenda 

12-18 september 2022 

Verspillingsvrije week > 

15 september 2022 

Trendnacht 2022 - Economische (R)evolutie > 

21 september 2022 

Meet-up AgriFoodInnovation: 

https://ohmygood.nl/event/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/nederlanders-zijn-lekker-bezig-met-restjes/
https://mailchi.mp/brabantkennis/uitnodiging-trendnacht-2022-economische-revolutie?e=c8a1f25812
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-meet-up-agrifoodinnovation-21-september-2022-366779396047


 

Smart Farming Plantaardig > 

22 september 2022 

LEVEL UP – startup event Brainport Eindhoven > 

22 september 2022 

Start Export Accelerator Programma > 

27 september 2022 

Sociale impact evenement > 

29 september 2022 

Evenement Zakendoen in Frankrijk > 

2 november 2022 

AI Summit Brainport > 
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