Geachte relatie,
Enkele jaren geleden leken circulaire en biobased economie ver-van-ons-bed onderwerpen. Inmiddels kiezen de meeste
bedrijven en organisaties de circulaire gedachte als uitgangspunt voor hun beleid. Het samenspel tussen mensen en
technologie is noodzakelijk en inspirerend voor succesvolle innovatie in de Deltaregio.
Hoe kunnen we de ontwikkeling naar een circulaire en biobased economie versnellen? De Ravelijnlezing biedt in 2017 het
podium aan innovatieve ondernemers en initiatieven. Sprekers van naam en faam delen met u hun visie op dit inspirerende
thema.
Programma
Om 15.00 uur opent dagvoorzitter Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation het hoofdprogramma van de
Ravelijnlezing. Willem van der Leegte, president-directeur VDL Groep, gaat in zijn keynote in op innovatieve, duurzame
toepassingen in de procesindustrie. Albert Markusse, huidig CEO van Suiker Unie en aanstaand CEO van Royal Cosun - waar
Suiker Unie onder valt - presenteert hoe een traditioneel agrofood bedrijf een transitie maakt om onderdeel te zijn van een
circulaire en biobased economie. David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het ministerie van Economische
Zaken, gaat onder meer in op de kansen voor de Deltaregio. Voor meer informatie over het programma en de sprekers verwijzen
wij u graag naar onze website.
Innovation talks
De Innovation talks waren vorig jaar een succesvol onderdeel van de Ravelijnlezing. In deze inspirerende compacte lezingen
laten bedrijven aan de hand van best practices hun resultaten en plannen voor de nabije toekomst zien. Meer informatie over de
Innovation talks vindt u op onze website.
Netwerkborrel
De Ravelijnlezing 2017 wordt afgesloten met een netwerkborrel, waar u onder het genot van een hapje en drankje kunt napraten
over deze inspirerende middag.
Aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden via ons digitaal aanmeldformulier. Wilt u meer informatie over de lezing, het programma en de
sprekers, dan verwijzen wij u graag naar onze website.
U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra uw aanmelding succesvol is afgerond.
Let op: het is mogelijk dat de bevestiging in de map ongewenst/spam van uw e-mailprogramma terechtkomt. Controleert u
deze daarom goed. Mocht u na 30 minuten geen bevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op via
registratie@ravelijnlezing.nl.
We ontmoeten u graag op 18 mei in Theater De Maagd in Bergen op Zoom!
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Over de Ravelijnlezing
De Ravelijnlezing is hét podium waar jaarlijks een facet van de kracht van de Deltaregio wordt belicht. De Ravelijnlezing wil een
verbindende factor zijn tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio door mensen bij elkaar
te brengen rond relevante en inspirerende thema’s die de innovatiekracht, economische kansen en het sociaal-cultureel profiel
van de regio versterken. De Ravelijnlezing is onderdeel van de Delta Innovation Days.

