
Technologiebedrijf installeert Raad van Advies 
 

Herremans en Nagtegaal versterken NoticeSound 
 
 

NoticeSound is een softwarebedrijf dat voorop loopt op het snijvlak van 
innovatie, muziekdata en technologie. De ambitie om die voorsprong te 

behouden is hoog en de doelstellingen voor de toekomst dus ook. Daarom 
is besloten tot het installeren van een Raad van Advies, die de 

werkzaamheden en plannen van NoticeSound objectief en onafhankelijk 

zal beoordelen en van deskundig advies voorzien. In de Raad van Advies 
nemen in beginsel twee personen plaats. 

 
Dorien Herremans 

Herremans is assistant professor aan de Singapore University of 
Technology and Design (SUTD) en director van het SUTD Game Lab. In 

2021 werd zij verkozen tot een van de 100 Singapore Women In Tech. 
Haar expertise ligt op het gebied van artificial intelligence voor nieuwe 

toepassingen op het gebied van audio, muziek en financiële technologie. 
Herremans zal de Raad van Advies voorzitten. 

 
Sander Nagtegaal 

Nagtegaal heeft ruime ervaring in het opzetten van technologiebedrijven. 
Hij is medeoprichter en ceo van Unless, een bedrijf dat cliënten helpt om 

snel een betere klantervaring te ontwikkelen. Eerder was hij cto bij 

myTomorrows, medeoprichter en cto van Peecho, cto bij Sumis en chief 
architect van Albumprinter. 

 
In een reactie op haar aanstelling zegt Dorien Herremans: “De 

muziekindustrie is de laatste jaren getransformeerd door nieuwe 
technologieën. Mijn passie is om developers en onderzoekers te adviseren 

om AI te ontwikkelen die praktisch nut heeft voor de industrie. In de 
jarenlange samenwerking die ik reeds met NoticeSound heb, hebben we 

fascinerende projecten verkend op de grens van AI, muziek en 
technologie. Ik kijk uit naar de toekomstige projecten van dit jonge 

innovatieve bedrijf." 
 

Sander Nagtegaal zegt over zijn benoeming: “NoticeSound is een 
veelbelovend bedrijf met een heel interessante invalshoek. Ik zal me 

ervoor inzetten dat hun technologie zo schaalbaar mogelijk beschikbaar 

kan worden gesteld aan een zo breed mogelijk publiek.” 

 

 

Niet voor publicatie: 
Neem voor meer informatie contact op met NoticeSound via 

info@noticesound.com. 

https://www.linkedin.com/in/dorienherremans
https://www.linkedin.com/in/centrical
mailto:info@noticesound.com

