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Dinsdag 20 juni 2023 
Aankomst Brussel, check-in hotel & welkomstreceptie 

 
17u00 – 19u00  Welkomstreceptie o.l.v. private trackleiders 

Tijdens de welkomstreceptie maken deelnemende bedrijven kennis met elkaar, de private 
missieleider en het programma. 

 

Woensdag 21 juni 2023 
Dutch Belgian Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions 
 

Programma 
08u15 – 08u45 Registratie & Inloop 

 
09u00 – 10u45 Openingsceremonie 

 
Openingsceremonie onder leiding van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na de opening van het evenement hebben 

we een boeiende keynote gepland. Onze spreker zal vanuit een uniek perspectief vertellen over 
de rol van wetenschap en technologie bij het verminderen van onze klimaatimpact. De naam 

van deze spreker wordt op een later moment bekend gemaakt. Na deze inspirerende lezing 
sluiten we de ceremonie af met een groepsfoto. 

 
Moderatie: Indra Dewitte 

11u00 – 12u00 Eerste break-out sessie i.a.v. vakminister - Powering the future met 
Groene Waterstof 

In partnerschap met: FME; Electrolyser Makersplatform, RVO, WaterstofNet 

Tijdens deze interactieve sessie wordt het waterstofbeleid van België en Nederland en de ratio 
van NL-BE samenwerking op dit vlak belicht. Nederland en België zijn gecommitteerd aan het 

verwezenlijken van de EU-ambities op het gebied van klimaat en energie. Waterstof speelt een 
belangrijke rol in de verwezenlijking daarvan. Onderlinge samenwerking op het niveau van de 

politiek, het bedrijfsleven en onze kennisinstellingen brengt niet alleen het einddoel dichterbij, 
maar vergroot ook onze impact in EU-discussies en onze kansen op EU-financiering. We 

vergroten bovendien onze concurrentiekracht – ook buiten de grenzen van de EU.  
 

12u00 – 13u15 Netwerklunch 

 
13u30 – 14:30 en 14u45 – 15u45 Twee verdiepende break-out sessies  

In partnerschap met: FME; Electrolyser Makersplatform, RVO, WaterstofNet 
Tijdens de twee verdiepende vervolgsessies zal ingegaan worden op de kansen en uitdagingen 

voor de maakindustrie in het waterstof ecosysteem. Private koplopers, het innovatieve en 
hightech MKB en kennisinstellingen spreken met elkaar over de synergiën tussen onze 

buurlanden om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame waterstofketen.  
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15u45 – 16u15 Coffeebreak 
 

16u15 – 18u15 Matchmaking 
 

De individuele matchmaking biedt de mogelijkheid aan organisaties uit Nederland en België om 

tijdens een één-op-één gesprek nader kennis met elkaar te maken. Dit programmaonderdeel 
wordt gefaciliteerd door externe matchmaker Transfer.  

 
18u30 – 21u00 Handelsdiner 

 
Voor dit diner is het bredere economische netwerk van de Nederlandse Ambassade in Brussel en 

het Consulaat-Generaal in Antwerpen uitgenodigd. De avond biedt een platform aan 
Nederlandse en Belgische ondernemers om enerzijds de bestaande contacten binnen de 

bouwsector te bestendigen en anderzijds nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 

 
21u00  Collectief vervoer richting hotels 

 

Donderdag 22 juni 2023 
 

Op donderdag 22 juni wordt een inspirerend programma met bedrijfsbezoeken opgesteld. Het 
programma wordt op dit moment uitgewerkt. Updates zullen spoedig in dit programma terug te 

vinden zijn.  
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