
 

Uitnodiging: inspiratiesessie Zeeland Zero E Missie 2050 

Wat gaan bedrijven in Zeeland doen om in 2050 emissievrij te zijn? Business as 

usual gaat niet voldoende zijn… 

 

 

Waar: PZEM Zaal Dockwize (Edisonweg 41b, Vlissingen, 4382 NV) 

Wanneer: Donderdag 17 september 2020  
 

We nodigen u als bestuurder, beleidsbepaler en/of vrijdenker graag uit om met ons na te denken 

over zero emissie op de lange termijn. In een vertrouwde omgeving willen we elkaar inspireren en 

nieuwe ideeën bedenken en verkennen welke routes op lange termijn realistisch zijn en wat 

daarvoor nodig is. We geven daarom inspirerende leiders en echte vernieuwers een podium om ons 

scherp te houden en de juiste strategische richtingen te verkennen. Kunnen we antwoord geven op 

de vraag: wat gaan bedrijven doen om in 2050 emissievrij te zijn? 

 

Programma  

13.00 uur - Ontvangst  

14.00 uur - Welkom door dagvoorzitter Kees Biesheuvel  

14.20 uur - Keynote: Freija van Duijne  

14.55 uur - Pauze  

15.05 uur - Interactieve brainstorm met studentenpanel  

15.40 uur - Afronding door gedeputeerde Jo Annes de Bat  

15.45 uur - Netwerkborrel  

 

 



Wat verwachten wij van u? 

We vragen u na te denken over de vraagstukken die binnen uw bedrijf/organisatie spelen op het 

gebied van zero emissie richting de toekomst. Geen problemen van nu en morgen want de wereld 

vraagt om oplossingen richting 2050. De vraagstukken halen we graag aan het begin van de 

inspiratiesessie bij u op en deze kunt u insturen via het aanmeldformulier. De output van deze 

middag is de input voor een volgende bijeenkomst. 

Aanmelden  

Er zijn 30 plekken beschikbaar voor deze inspiratiesessie. De genodigden zijn met zorg geselecteerd. 

Wij vragen u daarom deze uitnodiging niet verder te verspreiden. U kunt zich via deze link 

aanmelden en uw vraagstuk insturen. Kunt u er niet bij zijn? Dan horen we graag of u een vervanger 

kunt aanwijzen.  

 

Kees Biesheuvel   

“Stilstand is achteruitgang” 

Kees is technisch innovatiemanager bij DOW Terneuzen op de 

ontwikkelings- en ontwerpafdeling en programma directeur bij 

ISPT. Hij is actief met vernieuwingen op milieugebied, energie, 

grondstof, water en circulariteit.  

Kees is dagvoorzitter en gespreksleider tijdens deze 

inspiratiesessie. Waarom doen we dit en waarom is het 

belangrijk? Hij haalt de vraagstukken op van de bedrijven en 

begeleidt de interactieve brainstorm. Met welke ideeën kunnen 

we aan de slag richting een volgende bijeenkomst? 

 

Dr. Freija van Duijne  

Freija is toekomstverkenner. Ze ontwerpt en begeleidt 

verkenningen en strategische agenda’s o.a. rondom de 

energietransitie, circulaire economie en de omgevingsvisie. De 

kernboodschap is de link tussen technologische ontwikkelingen 

en maatschappelijke impact, en de triggers die maken dat we 

ons meer gaan inzetten voor een betere toekomst.  

Freija van Duijne neemt u mee naar de wereld van overmorgen 

en schetst verschillende manieren waarop een toekomst met 

sterk gereduceerde emissies is gerealiseerd. Ze gaat niet alleen 

in op technologische ontwikkelingen maar ook hoe 

veranderende lifestyles en waardepatronen kunnen bijdragen 

aan de zero emissie future.  

 

https://forms.gle/nv3MS6FQbiz9TDE38


Over VS&K 

Onder het motto "samenwerking loont" wordt bij Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VS&K) sinds 2003 

samengewerkt met als doel: bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie 

met de omgeving. 

De projectgroep wordt gevormd door ‘frisdenkers’ uit het bedrijfsleven, ngo's, overheden en 

kennisinstellingen. Nieuwe ideeën en bijzondere samenwerkingen worden geïnitieerd en aangejaagd, 

waardoor baanbrekende innovatieve projecten ontstaan. 

VS&K is een uniek samenwerkingsverband, waarin wordt samengewerkt met Dow Benelux, 

gemeente Terneuzen, HZ University of Applied Sciences, ICL-IP, North Sea Port, NV Economische 

Impuls Zeeland, Portiz, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Yara Sluiskil, Zeeland Refinery en de 

Zeeuwse Milieufederatie. 

Deze inspiratiesessie is onderdeel van het inspiratiespoor van VS&K. Zie voor meer informatie het 

werkplan VS&K 2019-2022 in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 


