
 
 
 
 
 
UITNODIGING 
 
Presentatie ondernemerskaart VeluweVallei bij Damen Dredging Equipment  
 
 
Geachte bedrijvenkringen, 
 
Bent u ook benieuwd naar de ondernemersagenda van de VeluweVallei? Kom dan naar de 
bijeenkomst bij Damen Dredging Equipment. Na afloop van de presentatie krijgt u een uniek 
kijkje in de keuken van Damen Dredging Equipment.   
 
De ondernemersagenda is door VNO-NCW VeluweVallei in samenwerking met de Federatie 
Ondernemers Vallei en het Noord Veluwse Ondernemens Overleg opgesteld. We willen door 
middel van een kaart de wensen van het bedrijfsleven aan de overheid en het onderwijs 
presenteren. Bent u ook benieuwd hoe we de regio´s nog ondernemerde kunnen maken? Kom 
dan naar de presentatie bij Damen Dredging Equipment.  
 
Innovatieve en toonaangevende producent van baggerinstallaties 
Damen Dredging Equipment is als onderdeel van het Damen-concern gericht op de 
baggerindustrie. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een innovatieve en toonaangevende 
producent van baggerinstallaties.De werf is gespecialiseerd in ontwerp, fabricage en levering 
van efficiënte baggerinstallaties en aanverwante diensten.  
 
We krijgen inzicht in de laatste innovaties en de 
positie van Damen in een snel veranderdende 
wereld. De bijeenkomst sluiten we af met een 
interessante rondleiding.   
 
Ten slotte kunt u netwerken met uw collega-
ondernemers en bestuurders, onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
 
Graag tot ziens op 31 augustus om 15.30 uur in 
Nijkerk! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Frank Bieze, voorzitter  
Herald Immink, regiomanager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma donderdag 31 augustus 2017 
 
Locatie 
Damen Dredging Equipment 
Edisonstraat 32 
3861 NE  NIJKERK 
 
15.30 – 16.00 uur  Ontvangst met koffie/thee 
16.00 – 16.05 uur  Welkom door de gastheer de heer de Kluiver 
16.05 – 16.15 uur  Toelichting actualiteiten binnen de vereniging  
16.15 – 16.30 uur  Presentatie ondernemerskaart 
16.30 – 16.45 uur  Aanbieden ondernemerskaart aan vertegenwoordigers Triple Helix 
    en overheidsvertegenwoordigers 
16.45 – 17.15 uur Presentatie Damen Dredging Equipment door Mark van ’t Veld, 

Design & Proposal Engineer 
17.15 – 17.45 uur Rondleiding 
17.45 – 18.15 uur  Netwerkgelegenheid met hapje en drankje 
 
 
Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden via e-mail bij Natasja Luten (luten@vno-ncwmidden.nl). Kent u een 
ondernemer of eindverantwoordelijke binnen uw netwerk die benieuwd is naar de activiteiten 
van VNO-NCW Midden? Nodig hem of haar uit als uw introducé voor deze bijeenkomst. 
 
Kosten: 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We zijn te gast bij Damen Dredging Equipment. 
 
Opmerkingen: 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen. 
Meld u dus snel aan! 
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