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Energietransitie in de versnelling
Dinsdag 10 oktober 2017 | Theater de Stoep
11.30 Sponsored workshop
DNV GL: Energy Transition
Outlook 2050
Theo Bosma, Program Director
Research and Innovation DNV GL
gaat met u in gesprek over de
‘Energy Transition Outlook 2050’. Dit onafhankelijke
rapport wordt september 2017 gelanceerd en laat
ons zien hoe technologie, die deze transitie moet
realiseren, zich zal gaan ontwikkelen. Hoe kan de
Delta regio bijdragen aan CO2-reductie en welke
kansen zien we voor de industrie?

12.30 Netwerklunch
13.30 Welkom
Dagvoorzitter Alice Krekt,
Programmadirecteur Deltalinqs
Energy Forum heet u welkom in
Theater de Stoep.

13.40 Opening: Versnellen
van de energietransitie
Peter Bakker, President World
Business Council for Sustainable
Development, heeft de ambitie om
de wereld te veranderen. We
hebben een ‘radical change of everything’ nodig.
Hoe gaan we met elkaar de transitie versnellen?

14.00 De Nederlandse
overheid: van ambitie naar
realisatie
Sturing vanuit de overheid is
onmisbaar in de transitie. Dit brengt
ingewikkelde keuzes met zich mee.
Wat zijn de volgende stappen van Maarten Camps,
secretaris-generaal Ministerie van Economische
Zaken, om ambitieuze doelen om te zetten naar
werkelijke resultaten?

14.20 Op weg naar een energieneutrale
haven
De transitie zorgt voor lastige vraagstukken in de
haven. Tegelijkertijd biedt dit economische kansen.
Vandaag gaan we in op concrete voorbeelden en
het vergroten van uw businesskansen.

“We moeten van stappen
naar sprongen”

Tafelgesprek met:
Yvonne van der Laan, Directeur Procesindustrie
& Massagoed Havenbedrijf Rotterdam
Willemien Terpstra, Vice President Fuels
LyondellBasell

Wie ontmoet u?
•D
 irecteuren en managers werkzaam in
het haven- en industrieel complex
•D
 irecteuren en managers van energieproducerende, energieleverende en
energie-distribuerende bedrijven
•B
 eleidsmedewerkers bij overheden
en instanties

Uw bedrijf profileren?

15.00 Koffiepauze
15.45 New business: waar liggen de
kansen?
Nieuwe verdienmodellen draaien om waarde
creatie. Maar wat is van waarde en hoe kan de
industrie snel inspelen op de businesskansen?

16.05 Bouwstenen energietransitie in de haven
De Rotterdamse haven werkt aan CO2-reductie,
zet in op biobrandstof en het benutten van
industriële restwarmte voor de verwarming
van woningen. Maar ook het aanwijzen van een
minister van klimaat en de oprichting van een
investeringsfonds zijn belangrijke bouwstenen.
We gaan in op de essentiële basiselementen.

16.25 Innovatie in de praktijk
Koplopers delen de laatste ontwikkelingen en
geven een inkijkje in hun investeringsbeslissingen
en samenwerkingen. Met o.a. Corbion.

16.55 Next Economy
Welke plannen en projecten zijn
nodig om de komende jaren in te
spelen op de wereldwijde ontwikkelingen op gebied van economie en
duurzaamheid? Maarten Hajer,
Faculteitshoogleraar Urban Futures en Scientific
Director van het universiteitsbrede strategisch
thema ’Sustainability’, Universiteit van Utrecht,
vertelt u hier meer over.

17.25 Afsluiting en netwerkborrel

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Lucas Bergenhenegouwen:
lb@managementproducties.com
of check onze website.

De kosten

Haven- en energietarief: € 499,00 voor
bedrijven actief in de haven, industrie,
transport en aanverwante sectoren.
Ook overheid valt hieronder.
Zakelijke dienstverlening: € 599,00 voor
consultants, financiële sector, advocatuur
en aanverwante sectoren.

Congres op niveau
•N
 etwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis
annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau met inspirerende en strategische
netwerkbijeenkomsten op het gebied
van havens, logistiek, offshore, maritiem,
energie & industrie.

www.managementproducties.com
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