
NIEUWSBRIEF 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de 

hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen 

binnen het SPRINT@Work project, een van de 

projecten van het IMDI-SPRINT programma. 

Zie voor meer SPRINT projecten www.imdi-

sprint.nl. SPRINT@Work is één van de initiatie-

ven die een subsidie heeft ontvangen vanuit Sa-

menwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Met behulp van dit geld en subsidies van de pro-

vincie Drenthe en gemeente en provincie Gro-

ningen kan dit project worden gefinancierd.  

Van links naar rechts: Wendy Koolhaas (SG), Michiel Reneman 

(CvR), Bart Verkerke (CvR), Sandra Brouwer (SG), Hans Wortmann 

(EB), Monicque Lorist (GMW), Ute Bultmann (SG), Leonie Ooster-

huis (SG), Maarten Lahr (Research B.V. UMCG),  Anne Bonvanie-

Lenferink (EB), Charissa Roossien (CvR / INCAS3), Marlon de Jong  

(GMW). Niet op de foto: Vanessa Riethmeister (SG/ NAM). 

NIEUWE WEBSITE 
Nieuwe ontwikkelingen en informatie m.b.t. 

SPRINT@Work kan gevonden worden op de 

website: www.imdi-sprint.nl/

huidige-projecten/sprint-work/ 

VOORTGANGS - 

BIJEENKOMST  
De voortgangsbijeenkomst van dinsdag 16 

september was een succes. Het programma 

bestond uit verschillende presentaties waarin de 

werkwijze en voortgang van het project werden 

besproken. Inleidend besprak  Bart Verkerke de 

stappen die tijdens het proces van methodisch 

onderwerpen wordt gebruikt, om met de vraag 

vanuit de praktijk tot de ontwikkeling van een 

product te komen. De promovendi hebben een 

casus uitgewerkt aan de hand van het methodisch 

ontwerpen, en deze toegelicht. In deze casus 

stond de chirurg in het UMCG centraal, als 

voorbeeld. De contactpersoon van SNN was ook 

bij de bijeenkomst aanwezig. Het belang van de 

urenverantwoording voor SNN is hierbij 

benadrukt. Tenslotte willen we alle deelnemende 

bedrijven heel hartelijk bedanken en blijven we 

graag in contact om nieuwe kennis en inzichten 

uit te wisselen.  

Was u niet aanwezig of heeft u nog vragen n.a.v. 

de bijeenkomst, dan kunt u contact op te nemen 

met Maarten Lahr.  

(06 - 146 55 412 / m.m.h.lahr@umcg.nl). 

VERVOLG  

Leonie is de afgelopen tijd druk geweest met de 

behoeften inventarisatie en zal de komende tijd 

gesprekken hebben met de focusgroepen van de 

pilotbedrijven. Charissa is bezig met de producten 

van ontwikkelbedrijven te valideren en onder-

zoekt welke sensorsystemen ontwikkeld moeten 

worden om aan de behoeften van de pilotbedrij-

ven te voldoen. Anne en Marlon zijn recentelijk 

gestart en zullen zich oriënteren op de mogelijk-

heden om een dataplatform te ontwikkelen en om 

cognitie te monitoren in een werkomgeving. 

 


