
 

NINTES NedBricks LaBs studiereis Europa 31 mei - 4 juni 2021 

Technologische en economische ontwikkel ingen in  Europa: lessons learned voor onze 

maatschappij  en jou w organisatie  

Europa is al lang een welvarend continent. Waren vroeger de landbouw en de handel bepalend voor de economie, met de 

industriële revolutie nam de productie van kapitaalgoederen een vlucht. Met de welvaart van het continent kwam de sociale 

welvaartstaat. In de eerste technologie revolutie was Europa leidend in de telecom en zette de wereldstandaard GSM. Met 

vermaarde producenten in automotive veroverden Europese automerken de wereld. In de land- en tuinbouw zette Europa de 

toon met exportkampioenen in groenten, fruit en zuivel.  

Met de opkomst van sterke merken in het Oosten, die Europa en de VS veroverden vanuit export gedreven economieën die 

bovendien steeds vaker zelf technologie ontwikkelen, lijkt de rol van Europa plots uitgespeeld. Vraag is gerechtvaardigd of dat 

zo is; Europa kent immers vele tech hotspots zoals London, Parijs, Amsterdam, Berlijn, Talinn en Helsinki. Wat gebeurt er op 

die plekken rondom energie, duurzaamheid, technologie en ruimtelijke ordening? Hoe geven die steden vorm aan hun 

ontwikkeling op de lange termijn? Wat maakt dat bedrijven zich daar vestigen? 

Ook zo benieuwd naar die hotspots in Europa? Dan is deelname aan de NINTES / NedBricks studiereis naar die beeldbepalende 

steden een unieke manier om samen met gelijkgestemde NINTES / NedBricks deelnemers en relaties inspiratie, energie, 

inzichten en contacten op te doen in deze bijzondere zo nabije wereld. 

 

Waarom een NINTES studiereis? 
In jouw rol is het essentieel om gedachten te vormen over toekomstige ontwikkelingen die grote invloed hebben op het 

speelveld waarin jij en jouw organisatie opereren. Met deze studiereis nemen we kennis van hoe technologie-hubs en hotspots 

als Berlijn, Helsinki en / of Talinn dit doen. We bezoeken bedrijven, overheden, wetenschappelijke instellingen en technologie-

instituten. Samen kennis, inspiratie en contacten opdoen over ontwikkelingen die voor jouw organisatie relevant zijn. 

Daarnaast is deze studiereis een bijzondere gelegenheid om als groep kennis en ervaringen te delen en samen inspiratie op te 

doen. 

 

Waarom Europa, zo dichtbij toch? 
We gaan een week kennismaken met technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in deze moderne 

steden, als ook met de cultuur. Waar staan deze steden bekend om behalve wat wij al van ze weten zoals de eetcultuur, de 

cultuur van ontspannen en hun verbinding met elders in de wereld? Op de radar staan nu Berlijn, Talinn en Helsinki (4-5 dagen 

naar een combi van 2 van deze 3 steden.) 

Hoe zijn ondernemers en bedrijven bezig met het aanpassen van hun bedrijven aan de nieuwe wereld in Europa en over de 

rest van de wereld? Hoe ervaren zij de druk om te presteren vanuit elders in de wereld? Hoe kijken ze naar hun concurrentie 

en vernieuwen zij zich? Hoe zien zij de wereld om hen heen veranderen en wat is de betekenis voor hun bedrijfsmodel of de 

markt die zij bedienen? Waar liggen kansen en welke bedreigingen zien zij op zich afkomen? 



 

Wat levert deelname jou op? 
Inspiratie, kennis en inzichten over ontwikkelingen in top Europese steden rondom (vb thema’s): 

• Economisch ecosysteem: hoe werken overheid, bedrijfsleven, start-ups, investeerders en kennisinstellingen met elkaar 

samen? 

• Business management: hoe organiseert men innovatie en creativiteit en hoe werkt men aan leiderschap? 

• High-tech en technologie ontwikkeling: wat gebeurt er in de toepassing van technologie zoals AI, Blockchain, ets.? 

• Logistiek: wat zijn ontwikkelingen in logistieke dienstverlening? 

• Consument/klant: consument en technologie, hoe met mobiel? Wat gebeurt er op het gebied van privacy? 

• Stedelijke ontwikkeling, energie-transitie en duurzaamheid: overeenkomsten en verschillen met Nederland 

Het programma 
We organiseren het programma in samenwerking een specialist in zakelijke inspiratiereizen en studiereizen. We bereiden de 

reis goed voor, we nemen jullie verwachtingen en wensen mee in het totaal-programma. Bovenstaande thema’s zullen dan 

ook verder geselecteerd en aangescherpt worden op basis van de specifieke wensen van deelnemers. 

De opbouw van het programma is van breed naar specifiek en je maakt kennis met verschillende organisaties; startups, 

corporates, financiers, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Elke dag kent een hoog tempo en biedt daarnaast 

voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen, inzichten te verdiepen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Een maand na de reis vindt een follow-up bijeenkomst plaats. 

Investeren 
Uiteraard vraagt deze reis een investering. Die is naast de organisatie, locatie, faciliteiten en begeleiding mede afhankelijk van 

het aantal deelnemers. Investering (schatting) bedraagt tussen € 4.000 - € 4.500,- (excl. reiskosten.) We hebben ruimte voor 

15 deelnemers. 

Interesse? 
Neem dan contact met op met Laura Klok via info@nintes.nl / info@nedbricks.nl of 088 730 55 56. 

 

Wat zou deze studiereis jou en jouw organisatie opleveren? 
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