
FUSION DINNER
DATUM: DINSDAG 12 MEI  2020
TIJDSTIP:  17:00 -  19:00

LOCATIE: THUIS, OP UW KANTOOR, IN UW ACHTERTUIN 
MAAR DEZE KEER NIET BIJ 3D MAKERS ZONE OF TECH-
PORT. HET ETEN WORDT NAAR UW LOCATIE GEBRACHT

KOSTEN: GEEN, OP VOORWA ARDE VAN 
EEN PRESTATIE VERK L ARING ZIE (PAGINA 7)

3DMZ INNOVATION DINNERS

DE THUISBLIJF 
ZOOM EDITIE

DIT FUSION DINNER IS EEN SAMENWERKING TUSSEN TECHPORT, 3D MAKERS ZONE & SMART INDUSTRY

KANSEN NA CORONA: DIGITALISERING  
& NIEUWE TECHNOLOGIE 3DMZ

M A K I N G  I N N O V A T I O N  H A P P E N



      DOE MEE MET HET EERSTE 
ECHTE FUSION DINNER VOOR 
ONDERNEMERS UIT HAARLEM 
EN OMGEVING. WIJ VERZORGEN 
HET DINER (BIJ U  
THUIS), U HET GESPREK VIA 
ZOOM.

FUSION DINNER

IN VERBAND MET DE COVID-19 SITUATIE
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K ANSEN NA CORONA: DIGITALISERING EN NIEUWE TECHNOLOGIE 

OP HET
MENU

3DMZ INNOVATION DINNERS

HOE ZIE T UW BUSINESS ERUIT NA HE T CORONA TIJDPERK EN WELKE ROL K AN 
NIEUWE TECHNOLOGIE DA ARBIJ  SPELEN?



ONDERWERP VAN HET DINNER

Wat hebben 3D -printing, digital twinning, sensoring, internet of 
things  en blockchain met elkaar te maken? Allemaal zijn het nieuwe 
zogenaamde doorbraak-technologieën waarmee de 3D Makers 
Zone (3DMZ) en Techport uw business vooruit kunnen helpen. 

Als officiele Smart Industry Fieldlabs helpen we bedrijven om van 
Industry 4.0 echt werk te maken. Procesoptimalisatie, productinno-
vatie en digitalisering van uw supply chain zijn onderwerpen waar 
u bij ons terecht kan.

Want hoe ziet dè nieuwe waardeketen eruit en wat is er voor nodig 
om uw bedrijf (na tijden van Corona) volledig aangesloten te laten 
zijn? Kan nieuwe technologie u helpen om deze robuuster te maken?
Deze en andere vragen zullen aanbod komen tijdens het eerste 
Fusion Innovation dinner voor de regio Haarlem. In samenwerking 
met o.a. IKH, Techport, Beter Business nodigen we u als vertegen-
woordiger van een mkb bedrijf graag uit. 

KANSEN NA CORONA: 
DIGITALISERING EN NIEUWE 
TECHNOLOGIE 
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DINNER TIJDLIJN 
& MENU

3DMZ INNOVATION DINNERS

 
of 

M
E
N
U

16.45 UUR 
Aanvang programma (vanaf 16.45) inloggen via

de unieke uitnodigingslink die u op tijd ontvangt.

17.00 UUR
Welkom door Fieldlabs Techport en 3DMZ

 met toelichting op het programma.

17.10 UUR

Een uiteenzetting over de nieuwe waardeketen. Wat kan de rol zijn van 

digitalisering, digital twinning , 3D-printing, blockchain 

en sensoring en IOT in jouw eigen ‘smart industry’?

1E GANG 
17.35 UUR

Keuze uit Ossenhaas Carpaccio of Mango Salade 

Herman van Bolhuis (3D Makers Zone) in gesprek met Bouke Veldman 

(Managing Director bij HorYzoN)

2E GANG
18.00 UUR

PokéBowl: keuze uit eend, vis of vegetarisch

Rondje langs de Innovatietafel in virtuele breakouts: 

Hoe ver ben jij met de toepassing van nieuwe technologieën?

Waar zie je kansen?  Wie of wat heb je nodig om een stap verder te komen?

-  Wat betekent dè nieuwe waardeketen voor de jouw bedrijf?

-  Wat heb je er voor nodig om dit inzichtelijk te krijgen? 

- Wat betekenen deze nieuwe technologieën voor het jouw mkb?

- Waar zitten de knelpunten voor jouw bedrijf?

3E GANG 
18.30 UUR 

Salted Caramel Cheesecake

Plenaire terugkoppeling en discussie.

Resultaat: ideeën voor opvolging in een innovatietraject

19.00 UUR Afsluiting

Drankkeuze: klein flesje witte of rode wijn, een biertje, flesje spa rood of spa blauw.
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DINNER
SPEAKERS

Oprichter en managing director  
van HorYzoN

B O UK E V ELDM AN
H O R IZO N

Relatiemanager Techport, oprichter Ara-
neo-Magna, voormalig vakbladjournalist 
en branchemanager bij FME.

T H EO KOS T ER
T ECH PO R T

Oprichter en directeur Smart industry Field-
labs 3D Makers Zone (3DMZ) en BouwLab 
R&Do en Bestuurslid bij FME.

H ER M AN VAN B O LH U IS
3D M AK ER S ZO N E & B O UW L AB R&D O
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ACHTERGROND,  
DOEL  
& VOORWAARDEN

Normaal gesproken organ-
iseren we deze 3DMZ Inno-

vation Dinners graag op onze 
inspirerende locatie: 3D Makers 

Zone in Haarlem of  Techport 
Fieldlab in Velsen-Noord. In 

verband met COVID-19 is dit 
specifieke diner een online vari-

ant via Zoom. Het diner wordt 
daarom geheel gratis bij u op 

locatie bezorgd. 

In maart 2019 is de Stimuleringsregeling Inven-
tarisatievoucher opgesteld voor Smart Industry 
Fieldlabs.

De 3D Makers Zone en Techport hebben beiden 
een officiële fieldlab status van de Smart Indus-
try agenda van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Veel bedrijven zoeken een toe-
gankelijke methode om te innoveren en kennis te 
maken met allerlei nieuwe technologieën. Daar 
stopt het niet bij. Ook de mensen binnen de or-
ganisaties moeten mee in de digitale economie. 
Deze fieldlabs werken met verschillende bedrij-
ven, veel onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO 
en ook PO) en overheden samen om de transitie 
naar de nieuwe economische werkelijkheid sneller 
te laten verlopen. 

In dit kader bieden we deze innovatievouchers aan 
voor MKB bedrijven in de vorm van een Innovation 
dinner

Het doel is MKB-ondernemingen bewust te maken 
van de kansen van digitalisering en te inventa-
riseren welke toepassing toegevoegde waarde 
biedt in het productieproces of het product. De 
3D Makers Zone en de organisaties voor het MKB 

uit de regio bieden MKB bedrijven in de regio aan 
te helpen bij het inventariseren van mogelijke toe-
passingen.  

Gezien de aard van de doelgroep (MKB-bedrijven) 
is gekozen om een gebundelde activiteit in de 
vorm van de Innovation dinners aan te bieden 
aan het einde van de dag. Tijdens het diner wor-
den enkele MKB bedrijven geïntroduceerd in de 
technologische ontwikkelingen door inspirerende 
sprekers. Samen met medewerkers van het Field-
lab wordt gekeken naar kansrijke scenario’s voor 
de eigen onderneming en worden eerste haalbaar-
heidsprojecten geïnventariseerd. 

Hierdoor worden er meer ondernemers bereikt 
tegen gemiddeld lagere kosten. De verwachting 
is dat door de dynamiek tijdens de sessies meer 
bereid is om een innovatietraject te starten mbv 
een haalbaarheidsvoucher. 

VOORWAARDEN

Voorwaarde om mee te doen is, dat u bereid bent 
om aan het einde van het diner met het fieldlab dat 
u heeft uitgenodigd een korte evaluatie te doen. 
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Dit FUSION DINNER wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Of u vindt dat u geholpen bent met meer inzicht 
of dat u geïnspireerd bent om naar een volgende 
stap te gaan. Daartoe is hebben we z.g.n. prestatie-
verklaring die u wordt gevraagd te ondertekenen. 
Het fieldlab ontvangt dan van het Smart Industry 
budget een vergoeding. Voor u zitten er dus geen 
kosten verbonden aan deelname.

RESERVEREN 

Nieuwsgierig wat nieuwe technologie voor uw 
bedrijf kan betekenen, reserveer dan direct en 
wees verzekerd van een ‘plek’ aan tafel? We kijken 
uit naar uw bevestiging.
RSVP voor 5 meil naar kr@3dmakerszone.com.
U krijgt een outlook verzoek voor uw agenda voor 
het diner en een dag van te voren ontvangt u de 
Zoom Link voor de meeting.
Heeft u dieet wensen (wel geen vlees/vis/vege-
tarisch/glutenallergie ed.) wilt u dit dan ook in de 
email vermelden?  Vermeld bij uw aanmelding ook 
het juiste bezorgadres van het diner.

3DMZ INNOVATION DINNERS


