
Wat heeft verlichting met glasvezel en kunnen moderne 
hulpmiddelen bijdragen aan een leefbare samenleving?

‘ZINVOL INNOVEREN IN EEN 
COMPLEXE EN VERBONDEN 
SAMENLEVING’

U I T N O D I G I N G

Royal Huisman Shipyard B.V. is een hoogwaardig productie-

bedrijf en stelt, begrijpelijk, eisen aan de organisatoren. 

Daarom willen zij graag vooraf weten hoeveel gasten zij 

mogen verwachten. U kunt zich aanmelden via 

innovatief@vollenhove.nu Het aanmeldingsformulier is 

ook te vinden op www.vollenhove.nu/innovatief 

Op initiatief van de Belangenvereniging 

Vollenhove Stad (BVVS) en de Vollenhoofse 

ondernemersclub (VOC) nodigen het 

Ondernemersplatform Steenwijkerland 

(OPS) en de gemeente Steenwijkerland u 

uit voor een inspirerende bijeenkomst op 

een inspirerende locatie om antwoorden te 

vinden op de, in de uitnodiging genoemde, 

uitdagingen.



LEZING DOOR PROF.DR.IR. 
N.H.G. (NICO) BAKEN
Hoogleraar TU-Delft, TU-Eindhoven en senior 
adviseur/strateeg KPN 

• Wat bieden digitale infrastructurele netwerken 
met hun ongekende toepassingsmogelijkheden 
onze samenleving?

•  Hoe creëren we met innovatieve (digitale) 
technieken een verbonden samenleving waarin 
‘het goede leven’ centraal staat?

•  Welke keuzes kunnen en mogen we maken in 
de onbeperkte mogelijkheden die ons hiermee 
gegeven worden?

•  Hoe waarborgen we dat wij de regie houden en 
niet de techniek?

Nico Baken neemt u in zijn lezing op inspirerende 
wijze mee in de wereld van de onbegrensde 
mogelijkheden, die de innovatieve (digitale) 
technieken onze samenleving bieden.

Bezoek ook de website en artikelen van Nico Baken 
betreffende Streetlight, “de verbonden samenleving”, 
“het goede leven” en het recent door hem opgestelde 
manifest (www.manifestnicobaken.nl)  waarin hij 
onder andere betoogt dat de bouwwereld 40 jaren 
stilstaat/achterloopt! 

P R O G R A M M A

U I T D A G I N G E N

15:00 uur Welkom en ontvangst.

15:30-15:40   Inleiding/aanleiding door ir. A.G.J.M. 
(Andre)  Hammer namens het OPS.

15:40-15:45  Publiek Private Samenwerking door 
wethouder B. (Bert) Dedden namens  
de gemeente Steenwijkerland.

15:45-16:45  Lezing door prof. dr. ir. N.H.G. (Nico) 
Baken. 

16:45-17:00 Vragen?

17:00-17:10  Samenvatting en hoe nu verder door 
ing. P.J. (Pedro) Klaver namens de BVVS.

17:10-17:30++  Napraten en afhankelijk van 
belangstelling en beschikbaarheid 
een bescheiden blik op Royal Huisman 
Shipyard B.V.

LOCATIE: ROYAL HUISMAN SHIPYARD B.V.
ADRES: FLEVOWEG 1, 

8325 ZG VOLLENHOVE
DATUM:  DONDERDAG 7 JULI

TIJD: 15:00 TOT 17:30/18:00 UUR

PARKEREN OP PARKEERPLAATS HAVEN


