
Datum en tijd
Maandag 22 maart 2021 

 16:00-17:15 uur
 

Locatie 
Online event, link per mail

Pierre Guelen
Oprichter en directeur van Planon

Inspireert je met de energieneutrale 
Planon Innovation Campus.

Pascal Burhenne 
Algemeen directeur 

Vertelt over zelf energie opwekken en 
duurzaamheid bij Klingele Golfkarton.

Harriët Tiemens 
Wethouder Duurzaamheid

Geeft een update van de laatste ont-
wikkelingen van de energietransitie.

Caroline de Greeff
Sociaal ondernemer
Geeft uitleg over solar carports 
met een coöperatieve insteek.

Jos van de Hulsbeek 
IT Contractmanager ROC
Deelt zijn ervaringen over de 
realisatie van het zonnedak van het 
ROC Technovium.

Jörg Rijkschroeff 
Oprichter Sit &Heat 
Vertelt over het project verduurzamen 
van de Nijmeegse horecaterrassen.

In deze tijd kunnen we wel wat extra energie gebruiken. 
Daarom organiseert Power2Nijmegen op 22 maart het 
online Powernap event. Een Powernap is een rust-
momentje voor lichaam en geest waardoor je weer 
nieuwe energie krijgt. 

Tijdens dit event gaat dagvoorzitter Jeroen de Blij in 
gesprek met ondernemers die in crisistijd kansen zien op 
het gebied van energiebesparing en duurzame energie-
opwekking. Zo neem je een virtueel kijkje in het energie-
neutrale clubhuis van Planon. Kom je meer te weten over 
de manier waarop Klingele zelf energie opwekt. Én leert 
Emixion je om bewust om te gaan met online 
communicatie waardoor je veel energie bespaart. 

Kortom een energiek en interactief event waarbij je hele-
maal op kunt laden om met energie aan de slag te gaan!

Reserveer snel jouw gratis ticket voor het online 
Powernap event.

In verschillende sessies delen sprekers hun ervaringen 
over energiebesparen in coronatijd, postcoderoos-
projecten en zon op bedrijfsdak. 
Tijdens het event is het mogelijk om vragen te stellen 
aan onze sprekers via de chat. Daarnaast maak je ook 
nog eens kans op het winnen van een mooie prijs!

UITNODIGING ONLINE EVENT

Reserveer jouw gratis ticket
www.nijmegen.nl/formulieren/powernapevent

Sprekers
klik hiervoor hetaanmeld-formulier

www.power2nijmegen.nl
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http://www.power2nijmegen.nl

