31 mei 2018

#S D G C A F E

UITNODIGING

Waar en Wanneer?

Thema:

Met Wie:

Aanmelden:

28 juni start het #SDGCafe

Schone Oceanen en Veilige

Met de Unie van

Bij petra.schoof@schuttelaar.nl

om 14.00 uur in het Innovatie

kusten

Waterschappen en de Volvo

Wil je pitchen? Mail

Paviljoen van de Volvo Ocean
Race, Scheveningen.
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Ocean Race. Met Rogier van de #SDGCafe
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Sanden, Dijkgraaf van

d namenside Unie g
Rijnland

Thea.Fierens@gmail.com

DE NIEUWE EDITIE VAN HET SDG CAFE ZAL
PLAATSVINDEN BIJ DE AANKOMST VAN DE
VOLVO OCEAN RACE. DONDERDAG 28 JUNI,
14.00 UUR. WELKOM.
Programma:
14.00 tot 15.00 uur:
Bezoek aan het Innovatie Paviljoen van de Volvo Ocean Race:
Het thema van deze race is: De Toekomst van de Oceanen.
Daar sluiten we als #SDGCafe graag bij aan. .In het Paviljoen
gaan we in gesprek met innovatieve Water Ondernemers.
15.00: Vertrek naar de SDG Cafe locatie:
Keynote door Rogier van der Sande, Dijkgraaf van
Rijnland, namens de Unie van Waterschappen Thema:
Schone Oceanen en Veilige Kusten.
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Wat is het #SDGCafe:
Het Sustainable
Development Goals Cafe,
kortweg het #SDGCafe is
een onafhankelijk en
informeel netwerk van allen
die zich inzetten voor de
werelddoelen,zowel in
Nederland als
internationaal. We
verbinden diverse groepen,
delen actuele kennis, we
zijn netwerk en werkplaats,
entameren onderzoek,
agenderen, werken samen
aan partnerschappen, want
alleen samen kunnen we de
doelen bereiken.
Deelnemers zijn o.a.
ondernemers, NGO’s,
kennisinstellingen,
overheden, particulieren.
we zetten steeds een
actueel thema centraal en
organiseren het Cafe dan
met een “partner”. Een
Keynote, pitches, dialoog
en een biertje zijn vaste
prik bij het #SDGCafe.

#SDGCafe; secr. Petra.Schoof@Schuttelaar.nl ,
coördinator: Thea.Fierens@gmail.com
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Vervolg Programma:

De Unie van Waterschappen is de
vereniging van Nederlandse waterschappen. Ze
zijn verantwoordelijk voor veilige kusten,
waterkeringen, waterbeheer en waterzuivering.
Door de klimaatverandering staat de agenda van

Pitches door deelnemers.
Aanmelden kan vooraf.
Dialoog en debat. We sluiten
af met adviezen aan die
voortkomen uit ons gesprek.

de waterschappen meer en meer in het teken van
duurzaamheid, circulaire economie en energie
transitie.
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van
Waterschappen, zegt over dit SDG Cafe:

En er is ruimte voor de
laatste nieuwtjes van het
SDG front.
Afsluiting met onze
traditionele #SDGCafe
netwerk borrel. Want de
doelen, dat doe je samen.

Kwaliteit en veiligheid vormen de kern van ons
waterwerk. Schone oceanen en veilige kusten zijn
het uitdagende doel van goed waterbeheer..

Tijdens de festiviteiten van de
aankomst van de Volvo
Ocean Race zal er ook een
tweedaagse Ocean Summit
plaatsvinden op 28 en 29
juni over de toekomst van de
Oceanen. De zeezeilers zijn
hier actief bij betrokken. De
deelnemers aan het
#SDGCafe worden
uitgenodigd om op kosten
van de VOR deel te nemen
aan de Summit, voorafgaand
aan het Cafe.

Het Innovatie paviljoen
bevindt zich in de Race
Village en biedt ruimte aan
start-ups, scale ups en MKB
bedrijven die hun innovaties
demonstreren.

Locatie:

Voor vragen en informatie

Start om 14.00 bij het Innovatie Paviljoen

Aanmelden:

Thea.Fierens@gmail.com coordinator van

bij de Race Village, Scheveningen.

Aanmelden #SDGCafe en Summit bij

het Cafe.

Vervolgens bij Escubelle. Eindtijd 17.30

petra.schoof@schuttelaar.nl

uur. Kom met het OV, tram 11, haven.

#SDGCafe; secr. Petra.Schoof@Schuttelaar.nl ,
coördinator: Thea.Fierens@gmail.com

