Programma IGEV Netwerkevent

'Samen Sneller Duurzaam'
Datum

woensdag 8 oktober 2014

Tijd

13.30 – 18.00 uur

Locatie

Botterwerf, Havenkade 39 8081 GR Elburg

Programma
13.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur

Opening
Door dagvoorzitter Sarah Monkau.

14.05 uur

IGEV als aanjager groene innovatie
Interview met Adriaan Hoogendoorn, voorzitter Stuurgroep IGEV, lid DB Regio
Noord-Veluwe en burgemeester gemeente Oldebroek.

14.15 uur

Energievoorziening in 2030 volledig duurzaam?
Presentatie van de duurzame agenda ‘Nederland 100%
duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt’ door
Marjan Minnesma, directeur Urgenda en al drie jaar nr. 1
van de Trouw Duurzame top 100.

15.00 uur

Forumdiscussie
Discussie over de opgave en kansen voor transitie naar een
volledige duurzame energievoorziening in de regio Noord-Veluwe. Discussie wordt
vormgegeven door vragen vanuit het publiek en een forum:
- Ronald Cleijsen, voorzitter Noord Veluws Ondernemers Overleg (NVOO)
- Marjan Minnesma, spreker en directeur Urgenda
- Adriaan Hoogendoorn, voorzitter Stuurgroep IGEV
- Ton van der Giessen, directeur Van Werven
- Han van Kasteren, lector duurzame energie en groene grondstoffen Hogeschool
CAH Vilentum

15.30 uur

Pauze

15.40 uur

Werken aan het ecosysteem voor groene innovaties en start-ups
Kleine ondernemingen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe
concepten en producten. Om die innovaties naar de markt te brengen zijn business
partners en faciliteiten nodig.
Welke lessen of tips zijn er voor samenwerking tussen innovatieve kleine
ondernemingen / start-ups en gevestigde bedrijven? Wat zijn gunstige factoren
voor innovatieve start-ups in het regionale economische klimaat en hoe kunnen
overheid en bedrijfsleven deze bevorderen? Welke aanknopingspunten biedt dit
voor groene innovatie in de Noord-Veluwe?

Samenwerking tussen innovatieve start-ups en gevestigde
bedrijven
door dr. ing. Jan A. Jurriëns, lector Innovatie in de Private Sector bij de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Het ideale klimaat voor innovatieve start-ups in cleantech
door Louis de Boer, Greenhouse, Incubator for cleantech startups op
Industriepark Kleefsewaard Arnhem
Discussie over de kansen en uitdagingen voor nieuwe bedrijvigheid in de
regionale groene economie.

16.40 uur

Netwerkgelegenheid onder het genot van hapje en drankje

18.00 uur

Einde programma

