
 

Joost netwerkt op bezoek bij het Pivot Park Screening Centre! 

 
 
Van wetenschappelijk lab naar commercieel bedrijf: het Pivot Park Screening Centre! 
Binnen 4 jaar is het Pivot Park een niet meer weg te denken deel van Oss geworden. Er zijn inmid-

dels ca. 35 bedrijven gehuisvest en er werken ongeveer 350 mensen. En dan is er het Pivot Park 

Screening Centre: een hightech onderzoekslaboratorium met ultramoderne robotsystemen.   

 

Inspiratie opdoen 
Kom luisteren naar het inspirerende verhaal van Dr. Steven van Helden (verantwoordelijk voor de 

business development): hoe ondernemende wetenschappers de sluiting van een wetenschappelijk 

lab wisten te voorkomen en het vervolgens transformeerden tot commercieel bedrijf en hét 

screeningcentrum van Europa! 

  
Robots bekijken 
Kom kijken naar de fascinerende robots van het Pivot Park Screening Centre waar door middel van 

gerobotiseerde screening startpunten voor nieuwe geneesmiddelen worden gevonden! 

  

Actief netwerken d.m.v. speeddates 
En joost zou joost niet zijn als we naast kijken en luisteren niet ook nog wat gaan doen! 

Terwijl de rondleiding wordt gegeven in groepen van 10 mensen, gaan we zorgen dat de achterblij-

vers elkaar op dynamische wijze nog beter leren kennen!  

 

Mis het niet en meld je snel aan! Het aantal plaatsen in de rondleiding is be-
perkt, en in volgorde van aanmelding.  
 

NB: LEES DE VOLGENDE PAGINA ZORGVULDIG DOOR! 
 

  

https://nl.linkedin.com/in/stevenvanhelden
mailto:info@joostnetwerkt.nl?subject=aanmelding%20bedrijfsbezoek%20Pivot%20park%20Screening%20Centre%05-04-2016


 

LET OP: Voor de rondleiding zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Deze worden vergeven op 

basis van binnenkomst van je aanmelding! Meld je je aan als de rondleiding vol is dan kun je na-

tuurlijk wel gewoon komen voor de lezing, het speeddaten en het netwerken onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

 

 

Graag nodigen wij je uit om dit bijzondere bedrijfsbezoek bij te wonen.  
 

Adres: Pivot park Screening Centre 

 Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss  

 

Datum:  dinsdag 5 april 2016 van 17.00 -20.30 (LET OP: half uur eerder dan normaal!) 

 

Belangrijk! 
 Je wordt verzocht uiterlijk om 17.30 binnen te zijn ivm het programma. Tussen 17.00 en 17.30 

staat er iemand bij de deur om je binnen te laten. Ben je onverhoopt toch later bel dan 06-

40302453 (Monique) zodat we de deur open kunnen doen. 

 Alle bezoekers dienen via de Kloosterstraat binnen te komen. De looproute vanaf het station 

kan NIET worden gebruikt voor deze bijeenkomst. 

 Parkeren, zowel voor auto’s als fietsen, dient op het pivot park parkeerterrein te gebeuren. ’s 

Avonds gaan de poorten bij het gebouw dicht en kunnen alleen voetgangers het terrein verla-

ten. LET OP: fietsen geplaatst bij de gebouwen kunnen dan niet meer naar buiten. Klik hier voor 

de routebeschrijving! 

 De slagboom bij de ingang van het parkeerterrein gaat vanzelf open. Bezoekers krijgen na afloop 

een uitrijmunt waarmee het parkeerterrein kan worden verlaten. 

 De bijeenkomst vindt plaats in het Henry Chesbrough gebouw. Dit is het grote witte gebouw 

waar je vanaf het parkeerterrein gelijk tegenaan loopt. 

 

Wat kost dat:  
De kosten voor deze bijeenkomst zijn zoals gebruikelijk voor leden én niet-leden €30.  

 

Aan- en afmelden 
Middels de link op de website, www.joostnetwerkt.nl of  een mail aan info@joostnetwerkt.nl.               

Graag de bedrijfsnaam vermelden met de naam van de persoon die de bijeenkomst zal bijwonen en 

of je speciale dieetwensen hebt of vegetarisch wilt eten. 

 

Tot wanneer: 
Aanmelden (of afmelden) kan tot donderdag 31 maart 2016. Afmelden ná 31 maart betekent dat 

we genoodzaakt zijn de kosten in rekening te brengen. 

 
 
 
Wij rekenen op je komst en zien je graag op dinsdag 5 april 2016 17.00 uur 
 

Bestuur en activiteitencommissie joost netwerkt 

 

PS onze volgende bijeenkomst, de altijd succesvolle outdoor, is gepland op WOENSDAG 15 juni! Zet 

‘m vast in je agenda! 
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