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    MKB doe mee!
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OP NAAR DE VOLGENDE 100 JAAR! 
De grootste werkgever in Noord-Holland, Tata Steel Nederland, be-

staat in september 100 jaar! Door samenwerking en innovatie levert 

zij al 100 jaar groei en welvaart op. Om dit met elkaar te vieren en 

de Techport regio klaar te maken voor de toekomst, organiseren de 

IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met de Provincie

Noord-Holland een verrassend, actief en gedurfd netwerkevent.

DAAROM!
De Maak- en Smart Maintenance industrie staat voor een nieuwe uit-

daging. Producten en productieprocessen worden complexer en ICT 

dominanter. Innovatie en samenwerking is de sleutel tot succes om 

aan de vraag van morgen te kunnen blijven voldoen. Bedrijven (zowel 

klein als groot), overheid en onderwijs trekken gezamenlijk op om de 

concurrentiepositie en de werkgelegenheid in de regio te versterken. 

Charles Groenhuijsen treedt als dagvoorzitter op. Toonaangevende 

sprekers nemen jullie mee naar de toekomst. Wat staat ons te wachten 

en wat kan samenwerking opleveren? 

Het Techport Netwerk Event vormt het startpunt van deze nieuwe 

aanpak. Hoe je hier gebruik van kunt maken wordt tijdens het event uit 

de doeken gedaan. Daarnaast  biedt het de mogelijkheid om op een 

informele manier je netwerk te versterken. 

BEREIKBAARHEID

Hoe bereikt je dit event? Lees hierover meer op de achterzijde.

PROGRAMMA:  ‘SAMEN VERSTERKEN 
WIJ ONZE INDUSTRIE!’

13.00 - 13.40 uur  Pendeldienst

Vanaf parkeerplaats P0 en P1 Beverwijkse Bazaar, 

Ringvaartweg 30, Beverwijk 

(registratie in pendelbus).

14.00 uur   Opening 

Dagvoorzitter Charles Groenhuijsen heet 

ons welkom in de nieuwe wereld van staal.

De kracht van samenwerking in de regio

Peter Wennink, CEO ASML, stond aan de 

wieg van Brainport Eindhoven en zat in 

2013 aan tafel bij de eerste gesprekken over 

Techport. Hij zal ingaan op het belang van 

een sterk regionaal ecosystem bestaande uit 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Samenwerking en innovatie 

Adnan Tekin, gedeputeerde van de 

provincie Noord-Holland, zet de mogelijk-

heden op een rij die de provincie biedt aan 

het MKB om samenwerking en innovatie 

te versnellen. 



Voorbeelden uit de praktijk 

Drie deelnemers aan het GO!-NH Accelerator programma aan 

het woord over hun innovatie en de versnelling die zij hierdoor 

hebben ervaren:

•  Modulaire fabriek van Bilfi nger Tebodin, 

•  Bio-afbreekbare consumptiemunten van Van der Eng,

•  Bushalte 2.0 van Evanet.

15.15 uur - 16.00 uur Pauze en netwerk

Techport in beeld

Primeur Techport promotiefi lm waarin kort en bondig wordt 

neergezet wat Techport is en doet. Techport: Thuishaven Maak & 

Smart Maintenance!

Techport MKB aan het woord 

Clement Kieftenbeld, General Manager 

Microtechniek, presenteert namens Techport 

voor MKB bedrijven een plan van aanpak om tot

een gezamenlijke strategische agenda te komen.

Samenwerking versus zelfstandigheid

Dick Burger, CEO Scheybeeck, geeft zijn visie op

zelfstandigheid, samenwerking en innovatie van 

bedrijven. ‘Er valt nog veel te winnen!’

De kracht van de Techport Innovation Tribes

Twee ondernemers delen hun ervaringen:

•   Hyperloop-traject door Paul de Vries van TataSteel,

•   Levensduurverlening elevator natte slak door Bas Mathu van 

ENCI. 

Wrap up & Opvolging

De nieuwe Techport Programmamanager refl ecteert. Wat is zijn 

eerste indruk na drie werkweken? Voor welke actie-agenda gaat hij 

zich hard maken?

Regio heeft goud in handen!

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW:

‘MKB doe mee!’

17.00 uur - 19.00 uur Netwerkborrel



POWERED BY:   

D E  W E R E L D  VA N  S TA A L

BEREIKBAARHEID

Het Techport Netwerk Event vindt plaats middenin het inspirerende TATA festivalterrein ‘De Wereld van Staal’. 

Dit is uitsluitend bereikbaar via een pendelbus vanaf de gratis parkeerplaats bij de Beverwijkse Bazaar. 

Het adres voor je navigatie is Ringvaartweg 30, Beverwijk. De bussen staan vanaf 13.00 uur klaar om je naar 

het festivalterrein te brengen. 

Toegang tot de locatie is alleen mogelijk via de pendelbus, met een geldig toegangsticket én een geldig 

legitimatiebewijs. Houd bij aankomst op de eventlocatie je toegangsbewijs (e-ticket) en legitimatie gereed. 

Het is niet toegestaan om rechtstreeks met eigen vervoer naar de locatie te gaan. 

AANMELDEN

Tot 15 september 2018 kan je een gratis E-ticket bemachtigen door het formulier op de volgende webpagina 

volledig in te vullen (nodig vanwege veiligheids- en privacy-eisen).

https://tatasteelevents.com/nl/techportnetwerkevent


