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17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015
BCN Utrecht
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VERKORTE OPLEIDING

Duurzame Energieprojecten
Krijg volledig inzicht in het succesvol opzetten van duurzame energieprojecten
BASISOPLEIDING
MODULE 1:

Duurzame Energie: de markt, de technologie en het beleid
Van marktontwikkelingen tot technische mogelijkheden en het raamwerk
van beleid en subsidies

MODULE 6:

Business Case & Projectfinanciering
De zakelijke rechtvaardiging van uw project: het creëren van waarde in
uw duurzame energieproject en genereren van financieel rendement

MODULE 7:

Gedragsbeïnvloeding, overview en de toekomst
Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand?
Prognose: 100% duurzaam? Is een volledige energietransitie mogelijk?

KEUZEMODULES
MODULE 2:
MODULE 3:
MODULE 4:
MODULE 5:

Warmte & energiebesparing
Zonne-energie
Windenergie
Bio-energie

www.euroforum.nl/duurzameprojecten

i.s.m.

Inclusief gratis
entreebewijs
voor het Smart City
Event 2015
t.w.v. € 599,-*

BASISMODULE
MODULE 1
Haal meer uit uw Duurzame Energieprojecten
Er is steeds meer behoefte aan duurzame energieprojecten. Er zijn
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen bepaald waardoor de
noodzaak om deze projecten succesvol te laten verlopen hoog is.
Voor iedereen die al betrokken is bij of gaat starten met een project
op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding
speciaal samengesteld. In 3 dagen hoort u alle ins en outs over de
duurzame energiemarkt; over technologie en beleid, maar ook over de
haalbaarheid van uw project en het creëren van draagvlak.
Daarnaast kunt u middels de keuzemodules Warmte, Zon, Wind en
Bio uw kennis verdiepen. Onmisbaar om als gesprekspartner met alle
partijen aan tafel te gaan!

Wat gaan we doen tijdens deze opleiding?
Van gerenommeerde experts uit de markt leert u tijdens deze verkorte
opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame
energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent
dat uw docenten u op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de
praktijk. Middels business cases gaat u vervolgens zelf aan de slag. Wij
nodigen u van harte uit om de discussie met de docenten en de overige
deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën
te creëren.

Na het afronden van deze opleiding:
• Beschikt u over concrete vakkennis op de economische, technische
en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
• Bent u volledig up to date om in te spelen op de actuele
ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en u te wapenen
tegen de risico’s;
• Heeft u concrete handvatten om uw eigen projecten verder te
ontwikkelen en succesvol te maken!

Uw praktijk centraal
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een
intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen
zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten
kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.

Maximaal 25 plaatsen
Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal
25 deelnemers toe. Zo ben u ervan verzekerd dat uw leerdoelen en
praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en u de opleiding succesvol
afrondt.

Certificaat
U ontvangt na afronding van de opleiding
een certificaat van de Euroforum Academy.
Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties
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Energieprojme
ecten

CERTIFIC AA
T

VAN DEELNA

ME

Gratis entreebewijs voor het Smart City Event
Indien u zich inschrijft voor minimaal 3 dagen van de opleiding,
ontvangt u een gratis entreebewijs t.w.v. € 599,- voor het Smart City
Event 2015, naar keuze op 3 of 4 juni.

www.euroforum.nl/duurzameprojecten

Donderdag 17 september 2015

Duurzame Energie:
de markt, de technologie en het beleid
Tijdens deze dag hoort u alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het
aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de technologieën,
het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor u?
De energiemarkt
• Ontwikkelingen en trends
• Marktaandeel van Duurzame Energie
• Rollen van het “nieuwe” energiebedrijf: producent, netbeheerder,
leverancier en eindgebruiker
• Burgerparticipatie & lokale initiatieven
• Energietoepassingen: warmte en stroom
• Energieproductie vs. Energiebesparing in de klimaatstrategie
• Marktwerking; invloed op conventionele energieprijzen
• De kosten en de baten
• Drijfveren voor de transitie naar meer duurzame energie
De technologie & projectaanpak
• Verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen
in Nederland
• State-of-the-art technologie en de toekomst
• Natuurlijke grenzen aan hernieuwbare energieopwekking
• Potentieel om conventionele bronnen te vervangen
• Projectaanpak & ontwikkelingsproces
• Kostprijsontwikkeling en leercurve
• Problemen bij de integratie van duurzame energiebronnen
• Capaciteit: ontwikkelingen energie infrastructuur en energieopslag
Beleid en regulering
• Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
- Kader Energietransitie
- SER Energieakkoord
- Energy Efficiency Directive (EED)
• Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om
de economische aspecten van hernieuwbare energie te veranderen
• Beleidsinstrumenten
- Fiscale stimulansen
- Subsidies
- Duurzame verplichtingen
- Feed-in tarieven
- Groene stroom certificaten
- Verzilvering van de CO2-waarde, etc.
• Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten
• Vergunningen en contracten
Docent:
Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement
Met bijdragen van:
Monique van Eijkelenburg, Directeur Strategie, Duurzame Energie Koepel
Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

KEUZEMODULES
MODULE 2

Donderdag 24 september 2015

MODULE 3

Donderdag 1 oktober 2015

Warmte en Energiebesparing

Zonne-energie

Bodemwarmte, restwarmte, zon, traditionele gasketel en energiebesparing
• Warmte: de grootste post van ons energieverbruik in de energieketen
• Warmte in de gebouwde omgeving
• Het gebruik van warmte en de relatie met koude
• Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
• Energiebesparing
• Projectaanpak
- Integrale aanpak met alle betrokkenen
- Kwaliteitsborging van ontwerp t/m beheer
- Consequenties regulering en subsidiemogelijkheden
- Financieringsconstructies
- Keuze verwarmingssysteem inclusief warmteafgiftesysteem
- Integratie energiesysteem met de bouw
- Nieuwbouw of renovatie?
- Collectieve of individuele voorzieningen?
- Duidelijke garanties voor en communicatie met verbruikers
• De wereld achter energie neutrale, CO2 vrije, energie producerende
en nulmeter gebouwen
• Toekomstvisie

PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt
• Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa
• Ontwikkeling van decentrale opwekking
• Technologische ontwikkelingen en trends
• Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiestysteem
• Relevante wet- en regelgeving:
- SER Energieakkoord
- Saldering/belastingkorting, etc.
• Procedures en vergunningen
• Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten:
particulier vs zakelijk
• Realisatie PV bij huishoudens
• Het coöperatieve model
• Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
• Burgerparticipatie
• De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven

Inclusief praktijkcase:
Collectieve warmte en koude levering met een warmtepompcentrale als
centrale opwekker in het Rotterdamse stadsverwarmingsnet
Docent:
Teus van Eck, onafhankelijk energie, warmte en milieudeskundige,
Energie & Milieu

MODULE 4

Donderdag 8 oktober 2015

Inclusief praktijkcase:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van
HST Groep
Docenten:
Michel Arninkhof, Bestuurslid, Holland Solar, Manager Solar & Bio,
Raedthuys Groep
Jolein Schorel, Oprichtster, Zonnelink

MODULE 5

Donderdag 15 oktober 2015

Windenergie

Bio-energie

Windturbines op zee en op land
• Onshore vs off shore windenergie: wind, golven en land
• Technologische ontwikkelingen van windturbines
• Beleid en wetgeving
- Verschillen in Europa
- Invloed op de business case
• Uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening
- Locatie onderzoek
- Omgaan met weerstand
• Inkoop en aanbestedingen
• De bouw: fundaties en torens van windturbines
• Installatie
• De realisatie en exploitatie fase

Energie uit afval en biomassa
• Marktaandeel bio-energie in Nederland en Europa
• Biomassa grondstoffen, opwaardering en omzettingsprocessen
• Vermogen op kleine en grote schaal en energie uit huishoudelijk afval
• Biomassa voor energie, warmte en brandsto¬ffen; overzicht van
verschillende conversie technieken
• Integratie in het energiesysteem
• Relevante wet- en regelgeving
- Activiteitenbesluit
- Regelgeving rond emissies en mestvergisting
• Eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa voor
energietoepassingen – NTA 8080
• Procedures en vergunningen
• Business case voor bio-energie projecten
• Toelichting stimuleringsregeling SDE+ voor bio-energie projecten
• Aandachtspunten in de projectontwikkeling
• Risico’s en het verdienmodel

Docent:
Erwin Coolen, Directeur, OutSmart

Inclusief praktijkcase:
Boer zoekt zwembad - verwarming van zwembaden middels een biogasleiding
Docenten:
Ria Kalf, Secretaris, Platform Bio-Energie
Hans Wassenaar, Projectmanager Energie en Reststoffen, AVR
Gerke Draaistra, Senior Adviseur en Manager Operations, Ekwadraat

BASISMODULE
MODULE 6

BASISMODULE
Donderdag 5 november 2015

Business Case & Projectfinanciering
Tijdens deze dag hoort u alles over het maken van een goed
onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke
rechtvaardiging van het project
• Doelstelling, visie & missie
• Financierings- en investeringsplannen
• Ambities
Business Case Analyze en Planning
• Haalbaarheid van het project – feasibility study
• Het verdienmodel
• Constructie van de samenwerking
• Het structureren van een project voor hernieuwbare energie
• Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering
te bereiken
- Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers
- Definities van de belangrijkste terminologie
- Meten van de financierbaarheid van een project
• Financieringsbronnen
- Verschillende spelers
- Eisen en verwachtingen
- Bekende én minder bekende bronnen
• Investeringen vanuit verschillende perspectieven
• Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare
energie
Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel
rendement
• Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement
beïnvloeden
• Omzet en kostenraming
• Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project
• De terugverdientijd van de investeringen
• Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project
rendement
• De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie
- Risicofactoren
- Rendementsverwachtingen
• Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?
• Contracten en verantwoordelijkheden – de juridische aspecten
• Belasting van de huidige winst en de netto belastingen
• Financiële administratie
- Afschrijvingen
- Subsidies ontvangen én behouden
Docent:
Jan Willem Zwang, Oprichter, Greencrowd

MODULE 7

Donderdag 12 november 2015

Gedragsbeïnvloeding, overview
en de toekomst
Tijdens deze laatste dag van de opleiding wordt ingegaan op het
creëren van draagvlak voor uw project. Hoe zorgt u dat u alle
stakeholders mee krijgt?
Tevens wordt de toekomst van duurzame energie besproken. Wat zijn
nieuwe mogelijkheden en verwachtingen?
Ook heeft u de mogelijkheid om gedurende deze laatste dag eventuele
vragen die u nog heeft aan bod te laten komen.
Versterk uw business case – Slimmer ontwerpen &
gedragsbeïnvloeding
Slimmer ontwerpen van uw business case vanuit het perspectief
en het logische gedrag van uw stakeholders, toegepast op lokale
energiebesparing en energieproductie.
Inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leidt
tot minder kosten, meer kwaliteit, blijere burgers en leuker werk. U
leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor
duurzame maatregelen (bijv. slimme meters) te creëren vanuit het
perspectief en het logische gedrag van de klant.
Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand?
En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van
uw project (bijv. via subsidies)?
Tijdens de workshop hoort u concrete voorbeelden van lokale
energiebesparing en energieopwekking cases en werkt u tegelijkertijd
ook aan uw eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen.
Docenten:
Sanne Kistemaker, Partner, Muzus, Docent, TU Delft
Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers

Overview en de toekomst
Prognose: 100% duurzaam?
• Voorspellingen en strategieën
• Hoe groot kan het marktaandeel van duurzame energie worden?
• Analyseren van diverse onderzoeken naar koolstofvrij maken
van energiesystemen
- Mondiaal
- Landelijk
- Regionaal
• Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten in ieder van de gevallen
en hoe robuust zijn ze?
• Hoe verschillen de modellen van elkaar en hoe realistisch zijn ze?
• Trendanalyses en externe factoren die de marktwerking en
ontwikkeling kunnen beïnvloeden:
- Fossiele brandstoffen ontwikkelingen:
- Schaliegas
- Onconventionele olie
- Andere bronnen
- Elektrische, hybride en waterstof voertuigen
Docent:
Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

www.euroforum.nl/duurzameprojecten

UW DOCENTEN:
Hoofddocent
Hans Kursten (1957) studeerde
werktuigbouwkunde en bedrijfskunde.
Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam
bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame
Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van
integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast
heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij
belangenorganisaties, regionale platforms en in de
publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DEKoepel en Platform Duurzaam Den Haag.
Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en
recentelijk toegetreden tot p2 projectmanagement
waar hij leiding geeft aan het ‘marktvenster’ Energie.
Monique van Eijkelenburg is directeur
Strategie bij de Duurzame Energie
Koepel en zat in de aanloop naar de
eindonderhandelingen in klein comite
bij het SER Energieakkoord voor de industrie.
Vanuit haar huidige rol is ze betrokken bij diverse
klankbordgroepen en marktconsultaties van
ministeries (o.a. Stroom, Strong, Omgevingswet,
SDE+).
Jorn ten Have is als sr. adviseur
duurzame energieproductie sinds
2002 werkzaam voor de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en
haar voorgangers. Betrokken bij verschillende
programma’s en subsidie regelingen voor
ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de
duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de
SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring
van wind-, water- en geothermie projecten.
Jan Willem Zwang (1971) is sinds 2002
actief in de energiemarkt. Eerst als
zelfstandig consultant, later als oprichter
en directeur van Tensor Energy waar hij
op interim basis diverse projecten heeft uitgevoerd
voor energie- en afvalbedrijven. In 2010 richtte Jan
Willem Green Spread op, waar hij vooral bezig is
met het ontwikkelen en rendabel exploiteren van
duurzame energie projecten. Daarnaast schrijft Jan
Willem columns en blogs voor o.a. het Financieel
Dagblad en EnergieExpert.

Sanne Kistemaker (1982) studeerde
Industrieel Ontwerpen aan de TU
Delft . Zes jaar geleden richtte ze het
user-centered ontwerp bureau Muzus
op waar ze actief is met ontwerpprojecten in
zowel commerciële als sociale context, o.a. service
design t.b.v. energiebesparing en slimme mobiliteit.
Daarnaast doceert Sanne aan de TU Delft in ‘design
research’ en ‘user experience design’.
Anjo Travaille is opgeleid als wateren milieudeskundige en tot 2010
werkzaam als leidinggevende bij DHV.
Later volgde hij vanuit zijn persoonlijke
passie om mensen beter te begrijpen een opleiding
in neurowetenschap en psychologie. Hij richtte
Bovenkamers op en combineert op unieke wijze zijn
ervaring vanuit opgaven in de fysieke leefomgeving
met actuele inzichten vanuit de gedragswetenschap.
Michel Arninkhof is als Manager
Solar & Bio bij de Raedthuys Groep
verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van zonne-energie en bio-energie
projecten t.b.v. eigen investering en exploitatie door
Raedthuys, waarbij Raedthuys ook verschillende
vormen van (burger)participatie aanbiedt.
Michel is actief in de duurzame energie branche,
tegenwoordig als bestuurslid van Holland Solar.
Jolein Schorel (1976) is al sinds haar studie
Natuurwetenschappen en Bedrijf&Bestuur werkzaam
in de wereld van energie en klimaat. Sinds 2002 is
zij als consultant werkzaam bij New-Energy-Works,
van waaruit zij als projectleider duurzame projecten
begeleidt. In 2011 heeft zij daarnaast zonnelink
opgericht, dat zich primair richt op het vergroten
van de toepassing van zonne-energie bij particuliere
woningeigenaren.

Ria Kalf is chemisch technoloog met
meer dan 20 jaar ervaring op het gebied
van energie uit afval en biomassa.
Sinds 2007 is zij Secretaris van het
Platform Bio-Energie (PBE). Vanuit deze positie
vertegenwoordigt zij PBE bij de diverse ministeries
en de politiek, o.a. betrokken bij het Energieakkoord
en het Activiteitenbesluit. Sinds 2011 is zij tevens
bestuurslid van Aebiom, de Europese organisatie
voor bio-energie associaties.
Hans Wassenaar (1975) studeerde
scheikundige technologie aan de TU
Delft . Hij heeft in het verleden onder
andere een biomassa energiecentrale
in Rotterdam ontwikkeld en was tot voor kort
bestuurslid van het Platform Bio-Energie. Momenteel
is hij werkzaam als Projectmanager Energie en
Reststoffen bij AVR.
Gerke Draaistra werkt sinds 2007
bij Ekwadraat als sr consultant en
manager operation, met name op
biogas/groengas projecten. “Boer zoekt
zwembad” is één van de geslaagde projecten waarbij
biogas van het boerenerf naar een zwembad wordt
geleid, daar groene elektriciteit produceert en met
de vrijkomende warmte het zwembad verwarmd.
Teus van Eck (1948) heeft zowel een
technische (HTS Elektrotechniek) als
een economische (Bedrijfseconomie
EUR) achtergrond. Hij vervulde
diverse functies in de gehele keten van de
energievoorziening. Van brandstof, productie,
verbruik, transport en distributie tot strategie,
milieu en regulering, zowel in Nederland als in Zuid
Oost Azië. Sinds 2005 is Teus onafhankelijk energie,
warmte en milieudeskundige.

Erwin Coolen is oprichter en directeur
van OutSmart (2006). Sinds 1995
werkzaam in de windenergie sector,
eerst voor een Deense marktleider in
de productie van windturbines en later werkzaam
bij een projectontwikkelaar en betrokken bij
de realisatie van off shore windparken aan de
inkoopkant. Van 2005 tot mei 2006 was hij tevens
voorzitter van de commissie o¬ff shore van de NWEA.

VOOR WIE BESTEMD?

TIJDSCHEMA

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers,
projectleiders, juristen en adviseurs

Tijdschema van alle dagen

Werkzaam bij:
- Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
- Waterschappen en Hoogheemraadschappen
- Omgevingsdiensten
- Onderwijsinstellingen
- Milieuorganisaties
- Woningbouwcorporaties
- Projectontwikkelaars

- Energiebedrijven
- Netbeheerders
- Afvalverwerkingsbedrijven
- Ingenieurs- en architectenbureaus
- Grond, weg- en waterbouw
- Banken en andere financiële instellingen
- Adviesbureaus

09.00
09.30
12.30
13.30
17.00

Ontvangst met koffie & thee
Aanvang ochtendprogramma
Lunchpauze
Aanvang middagprogramma
Einde van de lesdagen

Het programma zal zowel in de ochtend als de
middag onderbroken worden voor een korte
koffie- en theepauze

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energie projecten.

www.euroforum.nl/duurzameprojecten

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl
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Eenvoudig aanmelden via internet:
www.euroforum.nl/duurzameprojecten
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U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 974 974
of stuur een email naar: inschrijving@euroforum.nl.

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 974

Data en locatie
3-daagse basisopleiding + 4 optionele keuzemodules
17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015
BCN Utrecht
Voor routebeschrijving zie:
www.euroforum.nl/duurzameprojecten

Wilt u meer informatie over deze opleiding?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Tonnie
van Zanten. Zij beantwoord graag uw vragen en informeert
u verder over het instapniveau en de mogelijkheden om uw
eigen programma samen te stellen. Aanmelden met meerdere
collega’s? Informeer dan ook naar de interessante collega
kortingen of de InCompany mogelijkheden (vanaf 5 personen).
Tonnie van Zanten
T: 040 – 2 972 780
E: t.van.zanten@euroforum.nl

Ondersteund door online leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik
van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen,
eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De
leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor
interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving
snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een
inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om
uw profiel aan te maken.

Uw investering
3-daagse basisopleiding (Module 1, 6 & 7)

 2.499,-*

Losse keuzemodule (Module 2, 3, 4, 5)

 799,-

Voordelig totaalpakket

 4.499,-*

Alle prijzen zijn per persoon, excl. BTW en inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online
leeromgeving.
* Indien u zich inschrijft voor minimaal 3 dagen van de opleiding, ontvangt u een gratis
entreebewijs t.w.v. € 599,- voor het Smart City Event 2015, naar keuze op 3 of 4 juni.
Kijk voor meer informatie op www.smartcityevent.com
Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe
opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken.
Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw
gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de
klantenservice via www.euroforum.nl
Euroforum
Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor
professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Samen met
het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) en
Nederlands Instituut voor de Bouw maakt Euroforum deel uit van Informa. Een wereldwijd
congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen.
Meer informatie op: www.euroforum.nl

www.euroforum.nl/duurzameprojecten

