SYMPOSIUM DUURZAAMHEID

IEDEREEN VERDIENT
EEN GROENE TOEKOMST!
Outdoor Gelderland, donderdag 29 juni 2017

Duurzaam ondernemen wordt, ook in het Nederlandse
bedrijfsleven, steeds belangrijker. Echter is er nog veel
onduidelijkheid over hoe duurzaamheid het beste kan
worden toegepast en wat de mogelijkheden zijn. Tijdens
Outdoor Gelderland wordt hét symposium georganiseerd
over de wereld van duurzaam en biobased ondernemen.
Waar liggen de kansen voor de hippische sector?

Het doel van dit symposium is het duurzaam ondernemen
te vertalen naar de praktijk voor ambitieuze studenten en
innoverende ondernemers. Wat komt er allemaal bij kijken,
welke kansen zijn er, hoe kan duurzaam ondernemen
gerealiseerd worden en met welke biobased producten is
dit mogelijk?

Geniet van een programma
vol inspirerende sprekers:
Michiel Scheffer, de gedeputeerde van
Provincie Gelderland, zal samen met student en
ondernemer in het interactieve discussiepanel
de toekomst en mogelijkheden van de duurzame
start-up on de loep nemen.
Helga van Leur weet als geen ander hoe
veranderlijk de wereld is en wat dit voor invloed
heeft op mens en dier.

Helga van Leur
“Het draait om een balans
vinden tussen wat de
natuur ons kan bieden en
hoe wij daarmee omgaan.”

Max ter Horst
“De energietransitie kan
alleen van de grond komen
als duurzame energie ook
financieel duurzaam wordt.”

Jan Douwe Kroeske
“Mens, dier en natuur
vormen een machtige maar
ook breekbare eenheid.”

Carmen Portocarero
“Groene chemie, van
lab naar commercieel
beschikbaar”

Max ter Horst brengt met de E-kite een nieuwe
dimensie aan duurzame energieoplossingen en
biedt uitkomst aan lokale energie-coöperaties en
ondernemers in het buitengebied.
Carmen Portocarero geeft met haar jarenlange
ervaring in de internationale omgeving binnen de
groene chemie en advocatuur een uniek beeld
over praktische toepassingen van duurzaamheid.
Jan Douwe Kroeske begeleidt het programma
in de rol van dagvoorzitter en heeft met zijn
jarenlange ervaring als programmamaker en
presentator een unieke visie ontwikkeld over de
media- en duurzaamheidswereld.
Wie op zoek is naar kennis en contacten mag
uiteraard niet ontbreken.
PROGRAMMA DONDERDAG 29 JUNI:
15:00 uur

Ontvangst

17:00 uur

Max ter Horst, innovatieve energieoplossingen

15:30 uur

Welkom door Jan Douwe Kroeske, dagvoorzitter

17:20 uur

Bekendmaking winnaar pitch & win

15:40 uur

Helga van Leur, noodzaak van duurzaamheid

17:30 uur

Met duurzaam vervoer naar Outdoor Gelderland

16:05 uur

Carmen Portocarero, praktische toepassingen van
duurzaamheid

17:45 uur

16:30 uur

Discussiepanel, investeren in een duurzame startup met onderwijs, provincie en ondernemer

Bezoek Outdoor Gelderland, waar topsport,
ondernemen en duurzaamheid samenkomen.
Laat u inspireren door de ondernemers in het
Innovation Lab

16:45 uur

Pitch en Win finale, laat u inspireren door jonge,
startende en innovatieve ondernemers

Aansl.

Netwerkbijeenkomst aan de hoofdpiste van
Outdoor Gelderland en geniet als echte VIP van
de topsport

