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Beste lezer, 

In de afgelopen zes maanden hebben we samen met u een
start gemaakt met de Nederlandse Gaia-X hub. Ik kijk dan
ook uit naar 2022, waar we in Nederland samen aan de slag
gaan om economie en maatschappij te versterken door het
combineren van data beter mogelijk te maken en tegelijkertijd
de soevereiniteit te vergroten, samen met partners in de rest
van het Gaia-X ecosysteem.

Namens het gehele team van de Gaia-X Hub Nederland wens
ik u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en vooral een
gezond maar ook innovatief 2022! 

Peter Verkoulen - Gaia-X hub NL manager 

 Kunt u het niet lezen of geen afbeeldingen zien?  Bekijk deze e-mail in een browser  

 

Gaia-X Hub Nederland nieuwsbrief #5
Kersteditie

27 januari a.s. - Kick-off science & innovation track Hub NL

Op 27 januari, van 13.00 tot 15.00 uur, organiseert Gaia-X hub Nederland specifiek voor
wetenschappelijke onderzoeksgroepen of organisaties die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke
ontwikkelingen binnen Gaia-X een online kennismakings- en verdiepingssessie.

Dit webinar is de kick-off van de track science & innovation binnen de Nederlandse hub en
vindt online plaats.  

Fernando Kuipers (TU Delft) en Alexandru Iosup (VU Amsterdam) lichten tijdens de kick-off het
CompSysNL Manifest toe. Daarnaast geven Michiel Schok (teamleider van het Trust and Identity
Innovation and Development team van SURF) en Erik Kentie (Business Developer en
Programmamanager IOT Edge Cloud in het Innovatieteam van SURF) een inleiding over de plannen
en activiteiten van SURF in het kader van Gaia-X. Raadpleeg de website voor het complete
programma.
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Aanmelden

Terugkijken

Terugblik Summit 2021: Here to Deliver
Op 18 en 19 november heeft de Gaia-X AISBL
Summit plaatsgevonden. De Summit getiteld:
‘Deep Dive from a Vision to a Tangible Data
Infrastructurele Reality’ richtte zich op
internationalisering en realisatie van de
Europese hub met behulp van presentaties
gericht op de algemene visie en strategie. 
Alle presentaties zijn nu terug te kijken via de
blauwe button hieronder.

U kunt zich aanmelden via deze link of middels de blauwe button.

Nieuws vanuit de Europese organisatie AISBL
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