
 

 

Programma  

12:00 – Registratie en inloop met lunch 

 

13:00 - Opening door Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen 

 

13:10 - Hoofdlezing door Frank Heemskerk, bewindvoerder bij de Wereldbank 

 

13:30 - Lezing door Jan Willem Scheijgrond, Head of International Partnerships bij 

Royal Philips 

 

13:45 - Lezing door Jennifer Kockx, Head of Global Initiative bij de TU Delft 

 

PAUZE  

 

14: 50 – Presentatie door Ernst & Young over de grootste kansen voor Nederland op basis van de implementatie 

van SDGs in andere landen. 

 

15:05 - Enkele showcases van MKB-bedrijven die nu al actief bijdragen aan de SDGs in het buitenland 

 

15: 30 - Deelsessies met de volgende onderwerpen:   

 

1. Samenwerking publiek – privaat (vooral overheid – bedrijfsleven) 

 Op welke manier kan de samenwerking tussen publieke en private partijen geoptimaliseerd worden om de 

kansen die zich internationaal voordoen zo goed mogelijk te benutten?  

 

2. Samenwerking in partnerschappen 

 Wat is de meerwaarde van partnerschappen om – vanuit het perspectief van de private sector, dus een 

business case – de SDGs te realiseren? Hoe helpen partnerschappen andere doelen dan puur economische te 

realiseren? 

 

3. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als voorwaarde voor en bijdrage aan de SDGs 

 Wat is de betekenis van IMVO voor het realiseren van de Global Goals? 

 

4.Innovatie / kennisdiplomatie 

 Op welke manier kan de innovatie in Nederland versterkt worden om beter de kansen die zich internationaal 

voordoen te benutten? Welke bijdrage levert de kennisdiplomatie daar aan? 

 

5. Financiële instellingen en SDGs 
 Hoe ziet een SDG-investeringsagenda gericht op het MKB eruit? Hoe kan een vertaalslag gemaakt worden van 

de SDG-investeringsagenda naar het MKB? Er wordt aandacht besteed aan de vier onderdelen: data, retail 
financiering & kapitaaltoegang, regulatory en blended finance. 

 

6. Circulaire economie 

 Welke nieuwe kansen biedt het concept van de circulaire economie voor Nederlandse export? 

 

7. Nexus voedsel, water en energie 
 Hoe kan Nederland een bijdrage leveren aan integrale oplossingen ingeval zich een spanning voordat tussen 

voedsel-, water-, en energieschaarste? Welke afruilen bestaan tussen deze sectoren? Welke integrale 
oplossingen kan Nederland bieden? 

 

17:15 - Afsluiting door vertegenwoordigers van organiserende partijen 

17:30 - Borrel 


