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The industry in transformation
Donderdag 5 oktober | Postillion Hotel Dordrecht
12.30 Netwerklunch
13.30 Welkom
Dagvoorzitter Wouter Kruijt,
(voormalig) Executive Director,
IHC Services heet u welkom in het
Postillion Hotel te Dordrecht

Met bijdrage van:
Ronald Prins, Directeur, Fox-IT
Aart Rupert, CIO, Damen Shipyards Group
Sander Steenbrink, General Manager Corporate
Research and Development, Boskalis

Welke nieuwe trends en concepten
zien we in de maritieme wereld om
ons heen? Hoe gaan deze innovaties
de concurrentiekracht beïnvloeden
in de toekomst? Jan Hoegee, Director Maritime
& Offshore, TNO deelt zijn visie en ervaringen.

14.30 Semi-Autonome binnenvaart
Nedcargo investeert in 2 nieuwe elektrisch
containerschepen die semi autonoom varen.
Een ambitieus project vol met uitdagingen, nieuwe
technische ontwikkelingen en samenwerkingen.
Een schip gebouwd op de toekomst. Hoe kansrijk
is dit project?
Een interview met:
Bert van Grieken, Multimodal Director, Nedcargo
Chris Kornet, CEO, Concordia Group

15.00 Koffiepauze

Op dit event verwachten we meer dan
80-100 CEO’s, technisch directeuren en
managers uit de maritieme branche zoals
rederijen, scheeps- en equipmentbouwers,
leveranciers en dienstverleners.

Uw bedrijf profileren?
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.

13.45 Opening
14.10 Nieuwe trends
en concepten

Wie ontmoet u?

16.20 Cross-sectorale
innovatie: luchtvaart
Innovaties in de luchtvaart zijn gericht
op betrouwbaarheid, kostenreductie
en gewichtsafname. Richard Cobben,
Vice President Engineering, Techno
logy & Quality, Fokker Technologies deelt zijn visie
op het succesvol implementeren van innovaties.
Welke lessen kan de maritieme sector trekken
op gebied van innoveren, samenwerken en strikte
regelgeving?

16.40 Toekomst innovatie klimaat
Investeren in het schip van de toekomst is essentieel
om op wereldniveau te blijven meespelen. Hoe ziet
dit schip van de toekomst er uit? Waar ligt de balans
tussen kennisindustrie en maakindustrie? Zetten
we in op behoud van maakindustrie of gaan we
excelleren know-how?
Tafelgesprek met:
Sibrand Hassing, Director Fleet Operations Europe,
Holland America Group
Marco Scholtens, Manager Fleet Development,
Fugro Marine Services
Henk Prins, Manager Research and Development,
Marin en voorzitter Vessel for the Future
Koos Smoor, Manager Fleetperformance
& Innovation, KOTUG International

De kosten

De deelnamekosten van deze bijeenkomst
bedragen € 499,- (excl. BTW*) per persoon.
Dit is inclusief uw lunch, consumpties,
parkeren en documentatie.

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

Uw congresteam

15.40 Big data & Security

“Usefull afternoon,
right balance in presentations
and the networking is valuable”

Wilfred
Heijblom
Programma

Britt
Bakhuizen
Organisatie

Lucas Bergenhenegouwen
Exposure

17.20 Netwerkborrel

online:
3Reserveer
www.maritimetech.nl

C560-MTEnj17

De verwachting is dat in de komende 3 jaar het
dataverkeer met 60% zal gaan stijgen. Dit zal een
positieve impact hebben op de sector. We worden
slimmer, efficiënter en duurzamer. Wat zijn de
consequenties voor de continuïteit en veiligheid?
Staat de maritieme sector aan de voet van een
massale data transformatie?
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