
MeetUp4 
Talentenprogramma
‘Verzilver je talent’

12.00 uur Start met netwerklunch á la cross-overs op het 
ontvangstplein van het World Horti Center 

13.00 uur Plenair gedeelte in Rabotorium 1
Welkom door 
Ineke Lemmen, programmamanager ‘verzilver je talent’, 
ministerie EZK
Woody Maijers, lector InHolland 

13.10 uur Gonneke Leereveld, directeur Managemindgroup 
• Terugkoppeling nul meting Verzilver je 

talentdeelnemers
• Hoe aan de slag met communityvorming 

voor cross-overleren?  
• Eigen leerdoelen voor de middag 

13.30 uur Introductie op de werkwijze van het WHC en 
het bedrijvennetwerk: 
Erwin Cardol, directeur WHC over leren, werken en 
zakendoen op de beursvloer 
Coen Hubers, coördinator alliantie van 
LDE-universiteiten (Leiden, Delft en Erasmus) 
als verbinders van academisch onderwijs, onderzoek en 
bedrijfslevenopgaven.

13.45 uur Samenwerken: noodzakelijk voor  
innovatieve productontwikkeling door 
Miranda van den Ende, directeur Tomatoworld

14.00 uur ‘All climate kas’ als voorbeeld van 
samenwerking van MBO, HBO en bedrijven 
door Atie de Gier, directeur MBO Westland

14.15 uur Meer studenten aan de slag met innovaties: 
studenten van InHolland aan het woord over 
hun leer-en werkervaringen
Marije Gelderloos
Mabel Engels

14.45 uur Kennismaken in groepen op de beursvloer met 
ondernemers onder begeleiding van studenten

15.30 uur Vervolg op ontvangstplein met pauzedrankje
Aan de slag met self assessment tool door 
Gonneke van Leereveld

16.15 uur Wrap up en afsluiting
Hoe gaat het met de verschillende 
talentenprogramma’s? 
Kansen voor het aanvragen van 100% MKBIdee 
subsidie!
MeetUp5 in de Kromhoutkazerne in Utrecht in 
samenwerking met het Ministerie van Defensie

16.30 uur Borrel met groenteplankje

Programma 4 juni 2019



Talentenprogramma ‘Verzilver je talent’

Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. 
Het programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin studenten, 
docenten en bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. 

In deze talentenprogramma’s wordt gewerkt aan complexe maatschappelijke vraagstukken, die alleen oplosbaar 
zijn door samen te werken tussen disciplines, sectoren en partijen. De inzet hierbij is om verbindingen tussen 
verschillende vakgebieden te leggen (cross-overleren) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse 
culturele achter gronden. Het programma maakt zichtbaar wat er gebeurt in deze talentenprogramma’s, stimuleert 
samenwerking en brengt inspirerende voorbeelden onder de aandacht én helpt de talentenprogramma’s zich verder 
te ontwikkelen. De samenwerking is publiek-privaat georganiseerd. 
Het ministerie van EZK stimuleert en faciliteert.
www.verzilverjetalent.org

Het talentenprogramma InHolland werkt aan het flexibel inrichten van leerroutes op het gebied van Vertical Farming 
voor bachelor-en masterstudenten. 
Hogeschool InHolland bereidt het vraaggestuurde curriculum voor in samenwerking met partners uit bedrijfsleven. 
www.inholland.nl

MeetUp4
Meer studenten, docenten en ondernemers aan de slag met innovaties

Datum 4 juni 2019
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Locatie World Horti Center, Europa 1 te Naaldwijk

Initiatief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en InHolland 
Voor wie? Bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, business developers bedrijfsleven,  

innovatoren en studenten

Aanmelden

Via InHolland:
https://www.inholland.nl/locaties/studeren-in-delft/evenementen/meetup4-talentenprogramma-verzilver-je-talent/

http://www.verzilverjetalent.org
http://www.inholland.nl
https://www.inholland.nl/locaties/studeren-in-delft/evenementen/meetup4-talentenprogramma-verzilver-je-talent/

