Hoe komen producten, diensten en expertises van Nederlandse cleantech
bedrijven in aanmerking voor inkoop vanuit de Verenigde Naties?
Wanneer: 25 mei 13.00 – 18.00
Waar: Van der Valk Hotel Den Haag, Nootdorp
Op 25 & 26 mei organiseert RVO de VN-inkoopdagen, tijdens deze dagen is er voor bedrijven de kans hun
producten en diensten te showcasen en om te spreken met aanbestedingsmedewerkers van de Verenigde
Naties. Het onderwerp van deze twee dagen is de impact van toekomstige VN - private sector
samenwerkingen op de uitwerking van de Sustainable Development Goals (opvolgers Millenium Goals).
Op 25 mei zijn er drie rondetafelgesprekken waar word gesproken over actuele thema’s op het gebied van
VN-aanbestedingen. Tijdens de gesprekken is er de kans voor bedrijven en VN-medewerkers om hun visie
op aanbestedingsprocedures te delen. Het doel is het verbinden van de private sector, de Nederlandse
overheid en de VN om bedrijven in de toekomst beter, effectiever en succesvoller mee te laten dingen in
VN-aanbestedingen.
Cleantech Holland/FME is gevraagd om op 25 mei een rondetafelgesprek te organiseren over de toegang
van clean tech bedrijven, concepten en innovaties tot een VN-markt (bijvoorbeeld via het Climate,
Technology, Centre and Network (CTCN)). FME is in september 2015 lid geworden van het CTCN, dit
betekent dat FME-leden kunnen inschrijven op aanbestedingen via het CTCN. Meedoen aan deze middag is
gratis en geheel vrijblijvend. U krijgt de kans om de producten en diensten van uw bedrijf te laten zien aan
VN-aanbestedingsmedewerkers, uw visie op aanbestedingsprocedures te delen en uw kansen op succesvol
mee dingen in aanbestedingen in de toekomst te verhogen. Bij het gesprek zullen vertegenwoordigers van
Cleantech Holland/FME, RVO, VN en de Nederlandse overheid aanwezig zijn.
Bent u een Nederlands bedrijf in de cleantech sector en heeft u bewezen producten, diensten of innovaties
en bent u geïnteresseerd in het exporteren hiervan via VN-instellingen? Dan kunt u zich via onderstaande
link bij RVO inschrijven èn kunt u zich bij Cleantech Holland aanmelden via onderstaand mail adres. De
deadline voor het aanmelden is 18 mei.
Aanmelden is gratis en kan via onderstaande link. Graag ook even mailen naar onderstaand adres.
Link: https://www.evite-sendmail.nl/rvo/vn_16/web/vn_16_aanmelden_25_mei.php
Mail: roeland.toemen@fme.nl
Voorlopig tijdschema
14.00
Introductie deelnemers
14.30
Korte plenaire presentatie VN deelnemers
14.45
Presentatie CTCN door FME
15.00
Eerste reacties / inventarisatie discussiepunten
15.15
Discussie
16.15
Einde discussie
16.30
Afronding / conclusies van discussies
16.45 – 18.00 Informele netwerk receptie
Voor meer info:
T: 079 353 11 61
E: roeland.toemen@fme.nl

