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Tot voor kort werd bij startups en tech
innovatie in de eerste plaats vooral gedacht
aan Silicon Valley. Recent hebben echter
ook Boston en New York aan de Amerikaanse
oostkust zich ontpopt als absolute hotspots op
dit gebied. Boston heeft al jarenlang een sterke
reputatie op het gebied van robotica en
werd door de Amerikaanse kamer van
koophandel dit jaar zelfs aangewezen als nr.1
startup hub in de Verenigde Staten.
Ook New York maakt een sterke ontwikkeling
door. Hoewel de stad nog niet op het niveau
van Silicon Valley verkeert, kijken
techbedrijven niet alleen meer naar New York
als een plek om geld op te halen of een
marketingbureau te vinden. Tussen 2007 en
2015 groeide het aantal banen in de
techsector met 70%, naar een totaal van
170.000. In 2016 werd de waarde van 12
bedrijven in New York geschat op meer dan 1
miljard dollar - zogeheten unicorns - hetgeen er
maar liefst 75% meer waren dan in 2014 nog
het geval was.
Beide steden hebben met Silicon valley
gemeen dat er een groot netwerk van
hoogwaardige universiteiten en
onderzoeksinstellingen in de nabijheid zijn. De
meest beroemde hiervan is het in Boston
gelegen MIT, maar ook Harvard en Columbia
zijn gerenommeerde instituten. Deze
combinatie zorgt voor een zeer interessante
mix die voor ondernemers zonder meer het
bezoeken waard is.
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Op reis met MeetIn

DOELGROEP

ERVARING

MAATWERK

MeetIn organiseert reizen voor
Nederlandse ondernemers,
professionals uit diverse
bedrijfstakken en bestuurders
uit de publieke sector.

MeetIn organiseert al meer dan
tien jaar reizen naar opkomende
markten, innovatielocaties als
Silicon Valley en meer onbekende
bestemmingen als Georgië en Iran.
De werknemers van MeetIn
hebben allemaal ruime en diverse
ervaring in het buitenland.

Alle reizen worden opgezet in
nauwe samenwerking met de
opdrachtgever en de
deelnemers.
Daarnaast kunt u uw wensen
ten aanzien van contacten en
bezoeken doorgeven aan
MeetIn. Meetin probeert altijd
zoveel mogelijk maatwerk af te
leveren en speciale wensen van
de deelnemers in te passen in
het programma.
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PROGRAMMA

ZONDAG
Vliegreis vanaf Amsterdam, Schiphol naar Logan
International Airport, Boston (duur vliegreis: 8
uur).
Na aankomst in Boston maken we een fietstocht
langs de waterkant, door verschillende parken
die Boston herbergt. We fietsen onder andere
door een van de oudste parken van Boston,
vanwaar we van een heuvel een prachtig
uitzicht hebben over de skyline.
In de avond acclimatiseren we in een één van de
vele traditionele Ierse pubs die de stad rijk is.
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PROGRAMMA

MAANDAG
We beginnen onze week met een gesprek
met Clayton Christensen, een van de meest
genoemde namen in de Amerikaanse techscene. Christensen is professor aan Harvard
University en de schrijver van het boek 'The
Innovation Dilemma'. Hij is daarbij ook
degene die de term 'disruptive innovation'
lanceerde, een term die inmiddels niet meer
weg te denken is uit discussies over innovatie
en de startup wereld
Na de lunch brengen we een bezoek aan het
Manufacturing Innovation Insititute (MII). Het
MII is een initiatief van diverse
universiteiten, bedrijven, overheden en het
Amerikaanse ministerie van defensie,
specifiek gericht op de vervaardiging van
hoogwaardige vezels en textiel. Het
electronicalab van universiteit MIT is de
uitvoerder. Het gaat hierbij om
textielsoorten die kunnen horen, zien en
voelen; en zodoende ook communiceren,
energie opslaan en temperatuur kunnen
regelen, maar zelfs van kleur kunnen
veranderen.
Vervolgens brengen een bezoek aan
MachineShop. MachineShop heeft een IoT
platform ontwikkelt dat er rekening mee
houdt dat data voortkomend uit IoT
toepasingen allerlei verschillende vormen en
temporiseringen kent. Via het platform van
MachineShop wordt al deze data
genormaliseerd en aangeboden aan de
gebruikers in één pakket, die past bij de eisen
van het bedrijf in kwestie.
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PROGRAMMA

DINSDAG
We beginnen de dag met een bezoek aan het
Robotics team van de wereldwijd vermaarde
universiteit MIT. Het robotics team bestaat uit
studenten van verschillende studierichtingen
die samen werken aan de ontwikkeling van
nieuwe robotica toepassingen en de software
die deze toepassingen aanstuurt. Dit
samenwerkingsverband is opgericht nadat een
groep studenten van MIT meedeed aan een
robot-ontwikkelwedstrijd van de NASA in 2013,
en hier de tweede plaats behaalde.
Na de lunch gaan we langs bij Bolt. Bolt is een
venture capital groep die primair in hardware
startups investeert. Naast investeringen bieden
ze ook begeleiding aan op het gebied van
engineering en hoewel ze ook in Silicon Valley
actief zijn, staat het hoofdkwartier in Boston.
Eén van de grootste investeerders is AutoDesk.
We sluiten de dinsdag af met een bezoek aan
Spike Aerospace. Spike Aerospace is een startup
in Boston die vliegtuigen ontwikkelt voor de
commerciële luchtvaart, maar een
samenvoeging van technologie uit zowel de
vliegtuig als de ruimtevaart industrie. Het meest
recente project van Spike is een
passagiersvliegtig met een kruisnsleheid van
1700 km per uur.
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WOENSDAG
Woensdag vertrekken we met de bus naar New
York. We verlaten de metropool van Boston
voor de nog veel grotere metropool van New
York, terwijl we tussendoor vele stadjes en
plaatsjes passeren die door bepaalde
Amerikaanse politici wel eens 'real America' zijn
genoemd.
We bezoeken hier een traditioneel
maakbedrijf op de route, bijvoorbeeld een
fijnmechanica bedrijf dat puur voor de
Amerikaanse economie onderdelen produceert.
Aan het einde van de middag bezoeken we in
New York het Nederlandse Consulaat, waar we
meer horen over de bestaande
samenwerkingsverbanden tussen Nederland en
New York.
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DONDERDAG
In de ochtend bezoeken we Sidewalk Labs.
Sidewalk Labs is de urban innovation
organization van Alphabet, de
moederorganisatie van Google. Ze willen de
infrastructuur en mobiliteit in de stad
verbeteren middels technologische
oplossingen, en zo oplossingen aanleveren voor
kwesties als kosten van levensonderhoud,
efficiënt transport en energieverbruik.
Verder brengen we een bezoek aan AppNexus,
een van de grootste techbedrijven in New York.
AppNexus is een belangrijke speler op de online
advertentiemarkt, voornamelijk door
de ontwikkeling van algoritmes waarmee in real
time grote hoeveelheden advertentieruimte
kan worden gekocht, bijvoorbeeld met het oog
op ad hoc marketingcampagnes. In 2015 werd
AppNexus gewaardeerd op meer dan 1
miljard dollar.
Vervolgens gaan we langs bij VoxMedia. In een
tijd waarin 'traditionele' media klandizie
verliezen en moeite hebben het hoofd boven
water te houden is VoxMedia
een succesverhaal. Hoe is dit bedrijf, in een
tijd waarin algemeen verondersteld wordt dat
met nieuwspublicaties nauwelijks geld
te verdienen valt, erin geslaagd om zelfs unicorn
status te bereiken? We gaan erover in gesprek
op het kantoor van VoxMedia in
Manhattan.
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VRIJDAG
Op vrijdag bezoeken we 's ochtends het
indrukwekkende Ground Zero Memorial en
luisteren we naar enkele van de persoonlijke
verhalen van de slachtoffers. Daarna schieten
we met de snelste lift ter wereld naar de
bovenste verdiepingen van het hoogste gebouw
van het Westelijk halfrond: One World Trade
Center. Vanuit hier hebben we een magnifiek
uitzicht over Manhattan.
De middag is vrij in te vullen. Aan het einde van
de middag vertrekken we naar de luchthaven
voor onze terugvlucht naar Amsterdam.

Reisdetails en inschijven
Data: 7-12 mei 2017 (zondag tot en met vrijdag,
terugkomst op zaterdagochtend)
Prijs: € 5.375,- inclusief directe vluchten met
KLM, hotels in Boston en New York, alle
maaltijden, groepsvervoer, entreegelden,
sprekers, bedrijfsbezoeken en Nederlandstalige
reisbegeleiding met ervaring.

Ik ga mee!
NB: dit programma is onder voorbehoud.
Bedrijven worden pas aangeschreven nadat
alle inschrijvingen binnen zijn.
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