WAAROM AFWACHTEN? DE TOEKOMST IS NU!

Vol trots presenteren we in deze nieuwsbrief het officiële thema, het promofilmpje en nieuwe
weetjes voor de Jonge Ambtenarendag 2020!



THEMA JAD 2020
WIST-JE-DATJES #2

Thema JAD 2020
Op 23 januari was het weer tijd voor de bekendmaking van de Jonge Ambtenaar van het jaar. Tijdens
dit gave event - gehost door Futur - is het thema en de datum van de JAD 2020 officieel bekend
gemaakt. Daarnaast is het supertoffe promofilpmje voor het eerst getoond. Je vindt het
promotiefilmpje op onze website en de social kanalen. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Waarom afwachten? De toekomst is nu!

Het lijkt nog heel ver weg: allerlei nieuwe trends die ons leven, werken en de maatschappij in de toekomst drastisch
gaan veranderen. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, denk aan robots, Internet of Things, biotech,
blockchain, 3D en 4D printing, zelfrijdend vervoer en virtual reality. Welke impact zal kunstmatige intelligentie
hebben op de wereld van morgen? Organisaties en mensen zullen sneller moeten veranderen en hebben andere
skills nodig. Meerjarenplannen worden gesmeed en doelen voor 2030 en 2040 worden gesteld. Maar waarom
zouden we daarop wachten? Onze toekomst is nu!

Wij laten jou op 10 september 2020 de innovatieve economie van Maastricht zien door middel van interessante
workshops, sprekers en rondleidingen. Hoe ziet de technologie van de toekomst eruit? Welke vraagstukken levert

dit op voor de maatschappij en overheid van de toekomst? Welke capaciteiten heeft de mens en met name de
ambtenaar van de toekomst nodig?

Wil jij hierbij zijn? Wacht niet langer, maar onderneem nu actie! Volg ons op social media via Facebook, LinkedIn
en Twitter. Houd deze nieuwsbrief in de gaten en meld je vanaf mei aan voor de Jonge Ambtenarendag.
Zet ‘m in je agenda en kijk voor meer informatie op www.jongeambtenarendag.nl

WIST-JE-DATJES #2
In elke nieuwsbrief nemen we je mee in enkele wist-je-datjes. Heb jij een leuke tip die je hier
wilt vermelden? Geef die dan vooral aan ons door!
Wist-je-dat:
1. Richard Feynman in zijn voordracht ‘there is plenty of room at the bottom’ in 1959 al een bespiegeling gaf
dat later nanotechnologie werd?

2. Het nano-materiaalonderzoek in Nederland tot de mondiale top behoort?
3. Het internet zo'n 30 jaar bestaat?
4. Het internet evenveel weegt als een aardbei? Dat is het gewicht van de miljarden elektronen van data in
beweging op het web.

5. Sony, Google en Facebook op dit moment de belangrijkste bedrijven zijn in de virtual reality industrie?
6. Je daadwerkelijk zeeziek kan worden van virtual reality? Deze zogenoemde cybersickness heeft te
maken met het feit dat je hersenen bewegingsinformatie verwerken terwijl het evenwichtsorgaan stilstand
registreert.
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Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om je af te melden.
Nieuwsbrief niet te lezen? Klik hier om de webversie te bekijken.

