
PROGRAMMA Werkconferentie Internationalisering 2.0 

Titel: nieuwe privaat publieke samenwerkingen in het groene 

domein in emerging markets en ontwikkelingslanden 

Kracht ligt in samen doen 

“Gezamenlijk versterken van de toekomstige ambitie door middel van 

het verbinden in de bestaande actieve netwerken (multi stakeholder) en 

betrekken van nieuwe netwerken om te komen tot meer gezamenlijke 

activiteiten.” 

 Thema: nieuwe netwerken en gezamenlijke activiteiten 

 Inzichtelijk maken waar we staan 

 Positie bepalen en verbinden met andere netwerken gericht op bereiken economische doelen 
 

Datum:   19 november 2015 
Locatie:   Van Hall Larenstein (Larensteinselaan 26-A, 6882 CT Velp) 
Tijdstip:   10.00-17.00 inclusief afsluitend borrel 
Dagvoorzitter (DV): Co Verdaas 
 

Tijdstip Wat Wie Waar 

09.30-10.00 Ontvangst   

10.00-10.05 Welkom namens VHL  Co Verdaas in gesprek 
met gastheer Peter van 
Dongen 

Plenair 
(kapel) 

10.05-10.15 Toelichting ontwikkelingen 
Borderless 
Kern: huidige positie toelichten, 
uitdaging neerleggen voor volgende 
fase 

Co Verdaas in gesprek 
Joep Houterman 
namens BN 

Plenair 
(kapel) 

10.15-10.20 Resultaat van de samenwerking:  
Triple helix projectenkaart 

Marien de Bakker (HAS) Plenair 
(kapel) 

10.20-10.40 Samenwerkingscase: 
Fresh Academy Vietnam 

Toon Keijsers, HAS 
Hogeschool, RVO en 
bedrijfsleven 

Plenair 
(kapel) 

10.40-11.05 Interview met studenten 
IFA-HAS Hogeschool  
Improve the world, start a business 
Hogeschool VHL 

student(en) en Co 
Verdaas 

Plenair 
(kapel) 

11.05-11.15 Food & Business Knowledge 
Platform 

Marcel Beukeboom Plenair 
(kapel) 

11.15-11.30 Pitchen parallelle sessies door 
trekkers 

Trekkers parallelle 
sessies 

Plenair) 
(kapel 

11.30-12.45 (incl 
verplaatstijd) 

Parallelle sessie 1 
(zie programma)  

Trekkers parallelle 
sessies  

5 ruimtes 
naast kapel 

12.45-13.30 Netwerken en gelijktijdig lunchen.  
LUNCH 

Lunchen met de sessie 
inleiders 

Volgt nog 

13.30-14.45 (incl 
verplaatstijd) 

Parallelle sessie 2 
(zie programma) 

Trekkers parallelle 
sessies 

6 ruimtes 

14.45-15.00 Korte pitch van de gemaakte 
afspraken en acties van alle 
parallelle sessies die deze dag 
worden gehouden. 

Dagvoorzitter en 
trekkers parallelle 
sessies 

Plenair 
(kapel) 

15.00-15.20 Key note: topsector Agro & Food  Ruud Huirne  
(Topsector A&F) 

Plenair 
(kapel) 

 



15.20-15.40 Interview met vertegenwoordiging 
vanuit BZ en EZ: 
Kern: ambities en koers toelichten, 
reflectie op de toekomst 

Co Verdaas  
Michel Berkelmans 
Marcel Beukeboom 
 

Plenair 
(kapel) 

15.40- 15.50 Discussie op basis van de key note 
sprekers 

Co Verdaas en key note 
speakers 

Plenair 
(kapel) 

15.50-16.00 
 
 
 

Plenaire afsluiting. Dagvoorzitter 

 Korte terugblik op de dag:  

 Vooral aandacht voor vervolg 
en ambities  

 Plenaire afsluiting 

Co Verdaas en 
Joep Houterman  
 

Plenair 
(kapel 

16.00-17.00 Netwerkborrel    

 


