Wij gaan voor Energieneutraal!
Datum: maandag 19 september 2022
VIP Pakket

Beste ,
We leggen jullie graag informatie voor over het evenement ‘Wij gaan voor Energieneutraal!’
op maandag 19 september 2022.
We bieden jullie in dit voorstel een VIP pakket aan.
Dit VIP Pakket is voor slechts 4 bedrijven beschikbaar.

Het grootste Energietransitie Evenement van het jaar!
Wij gaan voor energieneutraal. Jij ook? Om zoveel mogelijk bedrijven in Noord-Holland Noord
te inspireren óók voor energieneutraal te gaan, houden we op maandag 19 september het
grootste
energietransitie event
van
het
jaar.
Een samenwerking van NHN Business Award en het Duurzaam Ondernemersloket.
Ons aanpak en partners
Om zoveel mogelijk bedrijven in de regio energieneutraal te krijgen, hanteren wij een unieke aanpak.
Samen met diverse partijen uit de regio, zoals het Duurzaam Ondernemersloket, NHN Business award,
de Westfriese Bedrijvengroep, de 7 Westfriese Gemeenten, Provincie NH en het Horizon College
organiseren wij een groots evenement over de energietransitie van ondernemers
Wij willen ondernemers uit de regio inspireren en helpen om aan de slag te gaan met de
Energietransitie van hun eigen bedrijven(terrein) en de MBO studenten van het Horizon verleiden om
in deze sector te gaan werken.
Dit doen wij door een aantrekkelijk programma op te zetten.
•

•
•

•

Met interessante en motiverende sprekers. Met Bas van Abel oprichter van Fairphone
als aansprekende keynote speaker en Derek Groot, die ons alles komt vertellen over
onze CO2 footprint
Energieneutrale beursvloer: Zodat ondernemers uit de regio hands- on kennis maken
met technieken die ze in hun bedrijf kunnen toepassen.
Networking tables: De NHN Business Awards is een van de grootste
ondernemersverkiezing in de regio. Dit jaar gaat het Thema Award naar bedrijven uit
de regio, die voorop staan in de Energietransitie. De 10 bedrijven, die de halve finale
bereiken, worden bekend gemaakt als de koplopers in de regio in deze tak. We
organiseren netwerktafels, waar deze koplopers in gesprek kunnen met ondernemers
en studenten om elkaar te inspireren.
Als locatie is gekozen voor het prachtige nieuwe pand van het Horizon College in
Hoorn, met een geweldig Atrium, die als onze plenaire zaal zal fungeren.
Het Horizon College is een nieuwe opleiding gestart op het gebied van Energietransitie.
Daarnaast is deze locatie naast het Centraal Station in Hoorn gesitueerd.
We nodigen de studenten uit het programma uit deel te nemen en willen ze graag
koppelen aan onze koplopers. We hopen ze te verleiden om in deze transitie-sector te
werken, want we hebben ze hard nodig om de energietransitie te realiseren.

Programma:
18:30 uur

inloop, koffie/thee, bezoek beursstands

19:00 uur

spreker: Derek Groot, CO2 footprint

19:50 uur

networkingtables 2 rondes a 15 min

20:20 uur

plaspauze, beursstands

20:35 uur

networkingtables 2 rondes a 15 min

21:05 uur

Bekendmaking finalisten NHN Business Awards 2022 door Martien Dobber
BDO, juryvoorzitter en Jocelyne Tophoff, Victor Advocaten, vicevoorzitter

21:15 uur

Keynotespreker: Bas van Abel, founder van Fairphone

22:00 uur

Borrel/beursstands

22:30 uur

Einde avond

Sprekers
Bas van Abel, oprichter van Fairphone
Bas van Abel is oprichter van duurzame
smartphonefabrikant Fairphone (fairphone.com) en
mede-oprichter van circulaire start-up De Clique
(declique.nl), een dienst die erop gericht is
organische hulpbronnen uit stedelijke omgevingen
weer om te zetten in nieuwe producten. Hij heeft
meer dan 20 jaar ervaring in sociale innovatie, zowel
als ondernemer als ontwerper. Hij heeft een passie
voor systeemverandering door middel van producten systeemontwerp. Bas is gastdocent innovatie aan
business universiteit Nyenrode.
Bas heeft gediend als non-executive en commissaris
bij tal van non-profit organisaties zoals Signify
Foundation en Social Enterprise NL. Hij heeft gewerkt als creatief directeur bij Waag Society,
waar hij het Amsterdamse FabLab heeft opgericht, een community maker space, en het
Instructables Restaurant heeft geïnitieerd, 's werelds eerste open source restaurant.
Bas is een Ashoka-fellow en Schwab/WEF Sociaal ondernemer en is algemeen erkend met
prijzen zoals de Duitse Milieuprijs en de Wereldeconomieprijs. Hij heeft talrijke keynote
speeches gegeven (Tedx Amsterdam, NEXT, Picnic, The Next Web, UN, OECD, COP21,
German Parliament) en zijn werk is over de hele wereld te zien geweest (CNN, BBC, Al
Jazeera, New York Times, Wired, Forbes, Der Spiegel).
Wij zijn er dan ook trots op dat Bas op 19 september als keynotespreker ons evenement ‘Wij
gaan voor Energienneutraal’ met een inspirerende keynote wil afsluiten.
Derek Groot.
De afgelopen jaren heeft Derek Groot zich bij de
Young Professionals Board bij EY ingezet om,
samen met 10 jonge collega’s, allen onder de 35
jaar, de leiders van nu in contact te brengen met
de toekomstige leiders. Daarnaast was Derek
landelijk bestuurslid en persvoorlichter voor
CDA -jongeren.
Met deze geweldige ervaringen is Derek Groot
het bedrijf Dutch Carbon Consultants gestart.
Derek legt graag uit waarom het belangrijk is
voor bedrijven en organisaties om hun CO2
uitstoot te verminderen. Derek helpt bedrijven
zoals bijvoorbeeld Breedweer Facilitaire
Diensten en de Schuurman Groep als consultant om hun footprint te berekenen en hierover
advies te geven.

VIP Pakket
Voor dit evenement hebben we voor 4 bedrijven de mogelijkheid om aan te sluiten als VIP
partner.
Inhoud pakket:
-

Een van de 4 klaslokalen met een capaciteit van 25 personen. Gedurende de
networking tables zullen hier 4 x 25 ondernemers gedurende 15 minuten jullie gast
zijn.
Er is een Smartboard aanwezig, zodat jullie hier een prachtige presentatie kunnen
geven aan totaal 100 ondernemers.

-

Een stand op de beursvloer (statafel gerokt, mogelijkheid tot plaatsen van een eigen
rollbanner en product. Alle 250 bezoekers plus studenten bezoeken de beursvloer.
De inloop en de borrel vinden plaats op de beursvloer.

-

Jullie logo op de banners bij het podium en op de banner bij de entree.

-

VIP plaatsen op de eerste rij tijdens het plenaire programma voor u plus 5 relaties.

Wij verwachten 250 bezoekers, allen ondernemers uit de regio, die geïnteresseerd zijn in het
verduurzamen van hun bedrijf.
Daarnaast zullen er een aantal studenten van het Horizon College aanwezig zijn, die de
studierichting Techniek/ Energietransitie volgen.
Dit is uw mogelijkheid om op een directe manier met deze ondernemers en studenten in
contact te komen.
Zowel tijdens uw eigen networking sessies, als op de beursvloer, maar natuurlijk ook tijdens
de afsluitende borrel.
De kosten van dit VIP Pakket bedragen €1.250,- ex BTW.
We horen graag of we een van de 4 VIP pakketten voor u mogen reserveren.

De organisatie van het evenement is in handen van Nederlandse Zaken, organisator van o.a.
de NHN Business Awards, in samenwerking met het Duurzaam Ondernemersloket WF.

