
 

 

Persuitnodiging 
 
BOM Capital Connects helpt Brabantse ondernemers data naar business te vertalen 

Derde editie vindt op 27 september plaats in het Willem II stadion in Tilburg 

Tilburg 21 september 2016 - van data naar business: dat is het centrale thema van de 

derde editie van Capital Connects, dat op dinsdag 27 september plaatsvindt in Tilburg. 

Hét kennis- en netwerkevent voor Brabantse ondernemers met groeiambitie staat dit 

jaar in het teken van Data Science.  

“Brabant is al de High Tech provincie van Nederland. Data science versterkt deze positie op 

verschillende gebieden. Brabantse bedrijven pakken met data science unieke kansen om 

nieuwe producten en diensten te ontwikkelen,” zegt Arjan van den Born, Academic Director 

van Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Tilburg en één van de sprekers tijdens 

Capital Connects. 

Initiatiefnemer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wil met Capital Connects 

ondernemers uit de portfolio van BOM Capital verder helpen door ze in contact te brengen 

met MKB-bedrijven, corporates en investeerders. Behalve Van den Born maakt ook Arent 

van ’t Spijker, schrijver van het boek The New Oil – Using innovative business models to turn 

data into profit, zijn opwachting tijdens het event. Verder biedt het programma voldoende 

ruimte voor inbreng van de aanwezige ondernemers en wordt de dag traditiegetrouw 

afgesloten met de BIG BORREL. 

“Elk jaar kijken we wat we jonge innovatieve bedrijven kunnen bieden om ze sneller te laten 

groeien.   Big data is een zeer actueel thema waar veel over wordt gezegd en geschreven  

wordt. Bijna elk bedrijf zit op een berg data waar in potentie een nieuw business model uit 

kan ontstaan. Tijdens Capital Connects proberen we dit thema behapbaar te maken voor de 

aanwezige ondernemers door te verkennen hoe zij data kunnen toepassen in hun eigen 

business, ” aldus Miriam Dragstra, directeur van BOM Capital.  

Over de BOM 
Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor 

economische ontwikkeling. Om de Brabantse economie te laten groeien, ondersteunt de 

BOM ondernemers op verschillende manieren. De BOM investeert risicodragend in startende 

en groeiende innovatieve ondernemingen; smeedt samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijven, overheden en instellingen; trekt buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt 

bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. 

 

Noot voor de reactie, niet voor publicatie: 

Journalisten zijn van harte welkom om Capital Connects bij te wonen. Het event vindt plaats op dinsdag 27 september van 

15 tot 18.30 uur in het Willem II stadion in Tilburg. Voor meer informatie en persregistratie, neem contact op met: 

Monique Beukers, P.A. & P.R. Manager bij de BOM 

Tel.  : +31 (0)6 – 24 75 75 59  E-mail: mbeukers@bom.nl 


