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Versimpelen door innovatie
Donderdag 8 november 2018 | RDM, Rotterdam
We starten deze 6e editie van Maritime Tech met
een exclusieve excursie bij Ampelmann op het
RDM terrein. (Exclusief voor de eerste 50 deelnemers)

12.30 Netwerklunch
13.30 Welkom
Dagvoorzitter Wouter Kruijt,
Eigenaar Bakboord, heet u van
harte welkom op deze 6e editie
van Maritime Tech.

“Inspirerend, informerend
en innoverend met uitstekende
netwerkmogelijkheden”
16.00 Disruptive innovation
Nieuwe technische ontwikkelingen als 3d-printing
en autonoom varen gaan een grote impact hebben.
Staat de sector aan de vooravond van een
maritieme revolutie?
Vincent Wegener, Managing Director, RAMLAB
en Gerard Simons, Co-Founder, Captain AI nemen
u mee in de kracht van innovatie.

14.10 De complexiteit
van verduurzaming in de
scheepvaart
Het vergroenen van de schepen kent
volop uitdagingen. Als hoogleraar
Scheepsontwerpen doet Hans Hopman,
TU Delft onderzoek naar de complexiteit
van green shipping. Welke uitdagingen
liggen er voor de rederijen en scheepsbouw?

14.30 Investeren in
concurrentiepositie
Om marktleiderschap te behouden,
moeten Europese scheepsbouwers
innoveren. Met als doel; efficiëntie
van scheepsontwerp en flexibiliteit
in productienetwerken vergroten. Damen zet
met het NAVAIS programma hier vol op in.
Jorinus Kalis, Manager Development, Damen
deelt zijn visie op dit unieke project.

14.50 Een sterke focus
op innovatie
Hoe blijf je relevant en up-to-date in
een continue en snel veranderende
markt? Diederick Nierstrasz, Teamlead
Offshore Wind Product Development,
Ampelmann deelt zijn visie op de uitdagingen in het
succesvol implementeren van nieuwe innovaties.

15.10 Koffiepauze

Op dit event verwachten wij ca. 80+
CEO’s, technische 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 Kim Bergwerff of kijk op
onze website.
kb@managementproducties.com

De kosten

13.50 Is maritiem Nederland
‘Energietransitie proof’?
De energietransitie is een krachtige
aanjager in de zoektocht naar
vernieuwing en verduurzaming.
Echter hoe ‘transitieproof’ is de maritieme
sector? Berend Scheffers, Director Strategy
and Technology, EBN deelt zijn visie.

Wie ontmoet u?

De deelnamekosten van deze bijeenkomst
zijn € 500,- (excl. BTW) per persoon.
Reductie rederijen: € 100,Reductie scheepswerven: € 50,-

16.20 Toekomst van
voortstuwing en fuel

Dit is inclusief uw lunch, consumpties,
parkeren en documentatie.

Hoe zullen schepen in de toekomst
worden voortgestuwd? Wat valt er
te verwachten op het gebied van
brandstof? Is dual-fuel hét antwoord?
Jan Gabriël, Head Newbuilding and Conversion
Department, DEME deelt zijn visie.

Congres op niveau

16.40 Innoveren in samenwerken
en productie

De Nederlandse maritieme sector behoort tot de
wereldtop. Om aan de top te blijven, is innoveren
in samenwerken en produceren essentieel.
Hoe zien deze innovaties eruit? Wat zijn de gamechangers? Drie topsprekers gaan in op de kracht
van de maritieme sector en hoe we de komende
jaren aan de top blijven.
Tafelgesprek met o.a.:
Jan Gabriël, Head Newbuilding and Conversion
Department, DEME
Basjan Faber, Managing Director, C-Job Naval
Architects
Pieter Boersma, Business Director Maritime &
Offshore, TNO

17.15 N
 etwerkborrel

•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, mobiliteit, bouw en infra.

www.managementproducties.com
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