
ROADSHOW
 

1 1  A P R I L  2 0 1 9 ,  A G O R A  4  W A T E R C A M P U S  L E E U W A R D E N

PROGRAMMA
12:00 Inloop met lunch

12:45 Welkomstwoord door Hein Molenkamp, directeur Water Alliance

13:00 Bram van Oppijnen, programma coördinator Dubai Expo 2020 

thema Expo, activiteiten Nederland en kansen Expo voor Nederland

13:20 Jules Gerzon, manager Int. Finance & Enterprise Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Kansen in de Golfregio voor Nederlandse partijen

13:40 Hein Molenkamp, directeur Water Alliance

Water Energy Food onderzoek en innovatie kansen 

14:00 Koffie & thee

14:10 Parallelsessies

14:10 Export en kansen WEF Golf regio 

De Golf regio is belangrijk voor Nederland. Er liggen kansen en er zijn talrijke mogelijkheden om

ondersteund te worden in het verzilveren van die kansen. In deze sessie worden deze kansen én de

hulp die u kunt krijgen onderweg naar en ín deze (nieuwe) markt inzichtelijk gemaakt. De RVO, NL

Works en NLinBusiness geven u alles deze middag op een presenteerblaadje.

 

14:10 WEF Onderzoek & Innovatie

Actief bevorderen van samenwerking voor onderzoek en innovatie door bedrijven en

kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen over de technologie vraagstukken die leven.

Daarmee kan de TKI Watertechnologie (NWP, Water Alliance, Envaqua) u verder helpen. Bent u juist

op zoek naar mogelijkheden om u technologie op te schalen dan kan het WTN u helpen om de

verschillende water gerelateerde testfaciliteiten in Nederland te vinden waar bedrijven hun

innovaties kunnen testen, demonstreren en ontwikkelen.

 

15:30 – 17:00 Netwerk receptie met speeddate mogelijkheid
ZIE ACHTERZIJDE
VOOR
PARALLELSESSIES



14:10 EXPORT EN KANSEN
WEF GOLF REGIO

14:15     Presentatie RVO, drs. Gazizah
Bahmany, Programmamanager PIB /
business development manager Midden-
Oosten. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) begeleidt u graag met uw
ambities om internationaal zaken te doen.

14:25    Omar Saif, Senior Economic & Policy
Officer, WEF Nexus, ambassade Abu Dhabi,
VAE (Engels) Uitdagingen en kansen op het
gebied van de WEF in de Golf regio inzichtelijk
gemaakt.

14:40    Presentatie NLinBusiness, Sander
Janssen, senior project manager.
NLinBusiness verbindt  internationale kansen
aan Nederlandse kennis, goederen en diensten
en vindt samen met u de juiste partner om u te
helpen een nieuwe markt te betreden.

14:50    Presentatie NL Works (De
Werkplaats), Eric van Kooij, Managing
Director. NL Works verbindt, op basis van
complementariteit en meerwaarde, de sterktes
van private en publieke netwerken.

15.00    Ervaringen in de Golf, Peter van der
Linde, directeur Holland Water
Naast vragen vanuit het publiek, spreken
ondernemers met ervaring in de regio over hun
ervaringen, de kansen en uitdagingen, in
samenhang met de presentaties en de Road
naar EXPO 2020. 

Algemene introductie door Harro Brons,
International Business Development
Manager Water Alliance

BLABLABLA

14:10 WATER ENERGIE
FOOD ONDERZOEK &
INNOVATIE
Algemene introductie door Jantienne van 
der Meij – Liaison Officer WaterCampus

14:15     Presentatie TKI Watertechnologie, 
Ignaz Worm – Directeur Envaqua
Actief bevorderen van samenwerking voor 
onderzoek en innovatie door bedrijven en 
kennisinstellingen met elkaar in contact te 
brengen over de technologie vraagstukken 
die leven. Daarmee kan de TKI 
Watertechnologie (NWP, Water Alliance, 
Envaqua) u verder helpen

14:30     Pitch Onderzoeksproject Wetsus -
Tom Sleutels – Theme Coordinator at 
Wetsus
The theme focuses on the technological 
breakthroughs needed to create sustainable 
and economical production of microbial 
proteins and to ensure product safety.  This 
concept has the potential to revolutionize 
the water energy food nexus. Compared to 
current food production, less land and less 
water is needed while off-peak electricity can 
be used.

14:40     Presentatie Water Test Network -
CEW
Tijdens het rondetafelgesprek gaan we aan 
de hand van statements met elkaar in 
gesprek over de meerwaarde van 
testfaciliteiten, wat er kan worden verbeterd 
en wat er al goed gaat. Hier willen we ook de 
rol die het Water Test Network kan vervullen 
bespreken.

DEZE ROADSHOW IS EEN
SAMENWERKING TUSSEN:


