Beste ondernemer,
Het is bijna tijd voor de eerste editie van “Flow Drechtsteden”. Hét nieuwe
regionale evenement waarbij alles draait om innovatie, verduurzaming en

Programma
Locatie

toekomstgerichtheid in de (maritieme) sector. Op 6 en 7 september vindt

Kinepolis Dordrecht

het finaleweekend plaats van de Solar One Challenge, een internationale

Lijnbaan 200, 3311 RL Dordrecht

race competitie tussen zonne-energie aangedreven boten.

flowdrechtsteden.nl

Dag en tijd
vrijdag 6 september 2019
Vrijdag 6 september is het event gericht op bedrijven. Om 11.00 uur

van 10.30 uur – 15.00 uur

start de Solar One race op het plein bij Kinepolis. Aansluitend nemen
de Young Professionals van de Economic Development Board en de
Duurzaamheidsfabriek u mee in een interessant programma rond
verduurzaming en innovatie in de maritieme sector.
Op zaterdag 7 september gaan de races door en openen drie toonaangevende

Tijdsindeling
10.15

Inloop en ontvangst met koffie/thee

10.45

Opening Flow Drechtsteden door Maarten Burggraaf

10.50

Uitleg en startschot Solar One Challenge door

bedrijven uit onze regio hun deuren voor publiek. Dit weekend is gekoppeld
aan de Wereldhavendagen Rotterdam.
Het gaat om Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht, Veth Propulsion in Papendrecht
en scheepswerf Kooiman Hoebee in Dordrecht. Daarnaast kunt u op het plein

Marcelien Bos- de Koning, Chief Solar Officer
11.00

Start Solar One Challenge

11.10

Doelen en toekomstperspectieven Solar Sport One Challenge

11.30 – 12.30

Drecht Cities Young Professionals/TU Delft ‘Clean Rib Challenge’

rond Kinepolis allerlei innovaties vanuit het regionale bedrijfsleven bezichtigen.
Denk hierbij aan o.a. 10XL, Edorado Marine, Aqitec, Koedood Marine, Veth
Propulsion, Muller Dordrecht, Loket Zwijndrecht en de Duurzaamheidsfabriek.

Headcoach Team NL Jaap Zielhuis
12.30

Toelichting op Innovatie ondersteuning in de Duurzaamsheidsfabriek door Daan Wortel, Innovatie Manager DZHF

Graag nodigen wij u als ondernemer en betrokkene bij de maritieme sector

12.50 – 14.00

Lunch en netwerkgelegenheid op het buitenterras van Kinepolis

uit om aanwezig te zijn bij het letterlijke startschot van dit evenement op

14.00 – 15.00

Binnenkomst Solar One Challenge

6 september vanaf 10.30 uur bij bioscoop Kinepolis op het Energieplein in
Dordrecht.
Uiteraard is er ook volop gelegenheid om op informele wijze vanaf het
buitenterras van Kinepolis met elkaar te netwerken en ideeën uit te wisselen in
afwachting van de aankomst van de race. Dit onder het genot van een lunch.
We zien u graag op vrijdag 6 september!
Maarten Burggraaf
Regionaal portefeuillehouder acquisitie, promotie en innovatiestimulering

Kortom, het belooft een inspirerende middag te worden waar u nieuwe
contacten kunt leggen en bestaande contacten kunt verstevigen.
Meld u snel aan via: info@flowdrechtsteden.nl
o.v.v. B2B event FLOW

