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De stad van morgen
Donderdag 28 september 2017 | Eindhoven

13.30 Welkom
Dagvoorzitter Kees Jansen,
Stadsfilosoof & slimme circulaire
steden, heet u welkom in
innovatiestad Eindhoven.

13.40 Opening:
Brainport Eindhoven
Eén van de meest prominente en
innovatieve high tech centra van
Europa ligt in het zuiden van ons
land. Een mooi voorbeeld van een
regio die versterkt door te verbinden.
Dubbelinterview met o.a.:
John Jorritsma, Voorzitter stichting Brainport o.v.b.

13.55 De slimme energiewijk
Steeds meer energie wordt decentraal opgewekt.
Pieken en dalen in opwekking en gebruik dienen
opgevangen te worden door opslagtechnieken.
Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen in
de rolverdeling en businessmodellen. Waar liggen
de kansen voor slimme energiewijken?
Presentaties en dubbelinterview:
Michael van Hulst, Manager Zuid Nederland
Eneco Groep
Sander Schouwenaar, Innovatie-, energietransitieen omgevingsmanagementstrateeg Enexis Groep

14.30 Utrechts tintje in de
wereldeconomie van morgen?!
Utrecht krijgt de komende jaren een compleet
eigen, duurzaam energiesysteem dat als voorbeeld
moet gaan gelden voor de rest van de wereld.
Wat kunnen we van deze ontwikkeling leren?
Duopresentatie door:
Robin Berg, Directeur LomboXnet
Simon Smit, Zero Emission Manager
Renault Nederland

“Elektrische voertuigen laden
én ontladen op zonnestroom biedt
grote kansen op lokaal niveau”
15.40 Mobiliteit in de
stad van morgen

Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch
won talloze prijzen en staat bekend
om de bruggen die hij slaat tussen
de wetenschap en het bedrijfsleven.
Wat is zijn toekomstvisie op de mobiliteit in de
slimme stad?

16.10 Het Mobiliteitsdebat

De bereikbaarheid van de stad komt
in het geding. We zullen op zoek
moeten naar duurzame oplossingen,
hoe gaan we files verminderen en
reizigers motiveren om van alternatieve mogelijkheden gebruik te maken?
Tafelgesprek met:
Walther Ploos van Amstel, Supply Chain Expert
Hogeschool van Amsterdam.
Jeroen Alting von Geusau, Regiodirecteur Zuid
Nederlandse Spoorwegen
Saskia Kluit, Directeur Fietsersbond
Rogier Havelaar, Programma Manager Smart City
Solutions PostNL
Koen Torrekens, Directeur STEF Benelux

Tijdens dit event ontmoet u ruim
80 directeuren en managers uit de
energie- en mobiliteitssector,
kennisinstellingen, universiteiten en
beleidsmedewerkers van diverse
overheden.

Uw bedrijf profileren?
Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Anita Korendijk:
ak@managementproducties.com
of check onze website.

De kosten
Er gelden 3 tarieven voor deelname:
Overheid en start-ups (niet ouder dan
5 jaar en max. 10 werknemers): : € 399,Markttarief: € 499,Zakelijke dienstverlening (consultants,
financiële sector, advocatuur): € 599,-

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

16.50 Gedragsverandering
nu en op de lange termijn
Hoe creëer je enthousiasme voor
een duurzaam mobiliteitsbeleid en
hoe zorg je dat nieuw reisgedrag
blijft hangen? U hoort Naard
Hermans, Directeur stichting De Reisbeweging
(Low Car Diet).

17.10 Innovatieve praktijk
pitches
Met o.a. Brainport Smart District:
Prof. ir. Elphi Nelissen, Decaan
Bouwkunde TU Eindhoven

17.30 A
 fsluiting & netwerkborrel
14.55 Koffiepauze

Wie ontmoet u?

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

www.managementproducties.com
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