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Uitnodiging

DATUM EN LOCATIE

Dag van de Energiemakelaar
Dag Energietransitiemaker,

Donderdag 09 september 2021
De Abdij, Middelburg, Zeeland

Ben jij actief betrokken bij de realisatie van samenwerkingen op het
gebied van energie, op industriële schaal, of tussen industrie en
gebouwde omgeving, bv door de realisatie van een (rest)warmtenet?
Voel je jezelf daarbij bijna een soort makelaar of zoek je juist een
'energiemakelaar'? Iemand die niet opgeeft als het juridisch, technisch,
maar vooral ook relationeel, lastiger wordt?
Op donderdag 9 september vindt de 'dag van de energiemakelaar'
plaats, in Middelburg. De dag is zo ontworpen dat iedereen die
aanwezig is maximaal ruimte heeft om met zijn of haar eigen vraag aan
de slag te gaan en anderen te ontmoeten die precies die expertise
hebben die jij nodig hebt.
Vlaamse en Nederlandse experts en ervaringsdeskundigen hebben hun
deelname al toegezegd. Gelukkig staan die niet 'voor de klas' met een
standaardverhaal, maar zijn ze de hele dag beschikbaar om mee samen
te werken in een 'open space' setting, waarbij deelnemers samen de
agenda bepalen.
Martine Verweij is dagvoorzitter en moderator met onder andere
inspiratie vanuit warmtecases van ArcelorMittal en Dow en
betrokkenheid vanuit de provincies Zeeland en Antwerpen.
Datum : Donderdag 9 september 2021
Tijd
: 10.00  16.15 uur inclusief netwerkborrel
Locatie : De Abdij, Middelburg, Zeeland
Zit jij al op het puntje van je stoel? Je kunt je via onderstaande button
aanmelden.
De deelname is gratis!

PROGRAMMA
Van 10.00 uur tot 16.15 uur

 Opening JoAnnes De Bat, gedeputeerde
Provincie Zeeland
 Interactie deelnemers en experts
 Break out sessies met experts
 Lunch
 Break out sessies met experts
 Gezamenlijke afsluiting en lancering
platform 'De Energiemakelaar'
 Netwerkborrel
COVID19 RICHTLIJNEN
Tijdens uw bezoek zijn de algemene
richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t.
COVID19 van toepassing, oa:
=> Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
=> Houd 1,5 meter afstand van
anderen. Lees meer

Lees meer

Ja, ik meld mij graag aan!

Dagvoorzitter en Experts
Dagvoorzitter is Martine Verweij, projectleider Maatschappelijk
VerantwoordInnoveren Topsector Energie. Oprichter Green Bridges en
bestuurslid Club van Rome Nederland.
Diverse experts afkomstig van o.a. DOW Benelux  Zeeland Refinery 
Beauvent  RESCoop  Royal Haskoning  Ingenium  Fakton Energy 
Universiteit Utrecht  RenewabLaw  Institute for Sustainable Process
Technology  Expertise Centrum Warmte gaan de discussie aan...

Projectpartners

PERSOONSGEGEVENS
U ontvangt deze uitnodiging omdat u een
relatie bent van de Vlaamse of
Nederlandse Energiemakelaars in het
DOENproject. Provincie Zeeland gaat
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
overeenkomstig de vereisten van de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en zorgt
voor passende beveiliging van uw
persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor
geldende wettelijke eisen en
richtlijnen. Lees meer

Deze studiedag 'Dag van de Energiemakelaar' is een initiatief van het
INTERREGproject DOEN.
Meer info op www.energiemakelaar.net.
Projectpartners
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Condugo, Stad Gent, Kelvin
Solutions, Stichting MOED, POM Antwerpen, POM OostVlaanderen,
POM WestVlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost
Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Provincie Zeeland.
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