
Uitnodiging

Innovatie-estafette 2011
 

Waar   Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam
Wanneer  4 oktober 2011
Tijd  09.00 – 20.00 uur
Voor   beslissers, beleidsmakers en innovatoren bij bedrijfsleven, 

kennis- en maatschappelijke instellingen en overheden op het 
gebied van milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water

De vierde editie 2011 van de Innovatie-estafette, op 4 oktober aanstaande, wordt 
spannender dan ooit. Schrijf u dus snel in! Heeft u dat al gedaan, dan kunt u nu 
ook uw definitieve workshopkeuze bepalen. Het volledige programma met alle 
benodigde informatie is nu te vinden op onze site. 

Uitdagende plenaire sessies, interactieve workshops en de bewindspersonen Joop 
Atsma en Melanie Schultz Van Haegen (I&M) en Maxime Verhagen (EL&I) die net 
als vele andere sprekers hun visie etaleren. Pioniers van de estafette 2009 die over 
hun ervaringen vertellen op de catwalk.  Onze oosterburen die ons zullen inspireren 
met hun innovatie-aanpak. En presentaties van slimme toekomstinitiatieven op een 
verrassende conceptuele beursvloer. Jeroen Smit, onderzoeker en tv-presentator, 
is uw gastheer en zorgt voor prikkelende gesprekken.

Op 4 oktober kunt u horen, leren, ontmoeten, genieten en zien wat bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden multidisciplinair voor elkaar betekenen. Het gaat 
om innovaties  binnen de thema’s: water en klimaat; duurzame ontwikkeling en 
grondstoffenschaarste; mobiliteit, bouw en logistiek; ruimte en gebiedsontwikkeling 
én de kracht van de samenleving. Kom: doe mee en praat mee. En werk zo mee 
aan een economisch sterker, innovatiever, duurzamer en daarmee beter Nederland! 

Namens het Innovatieberaad van de Club van Maarssen,
Siebe Riedstra,
Secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie?
Meer weten over de Innovatie-estafette 2011? 
Kijk op www.clubvanmaarssen.org 

Tot ziens op 4 oktober 2011!
 Deelname is gratis.

Met: Alexandra van Huffelen, Feike Sijbesma, Jeroen Smit, Joop Atsma, Ladies’ 
Blaze, Maxime Verhagen, Melanie Schultz van Haegen, Prijswinnende Studenten, 
Siebe Riedstra en vele, vele anderen…

 Een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

De Innovatie-estafette 2011 stimuleert innovaties in infrastructuur en milieu 
in onze delta. Zo werken we aan een duurzame inrichting van Nederland: 
noodzakelijk voor de actieve ontwikkeling van de economie die ons land nodig 
heeft. Bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden zorgen hier samen voor.

Stuur deze uitnodiging door naar uw eigen innovatieve relaties!

Nog niet aangemeld? Wees er snel bij en werk mee aan een beter Nederland.

Innovatie-estafette wordt spannender dan ooit!

Meld u dus nu aan of maak uw aanmelding compleet via deze link 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en nadere informatie. 

http://www.clubvanmaarssen.org
http://ines11.dcevent.nl/

