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DE STUWENDE KRACHT VAN KENNIS,
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

FHI bestaat zestig jaar! Zestig jaar technologiebranches, dat lijkt op een 
contradictie, een onmogelijke verbinding van woorden. Toch is het harde 
werkelijkheid. OK, het woord ‘technologie’ kwam pas in de negentiger jaren van 
de vorige eeuw werkelijk in zwang. En in de consumentenmarkt spreken we pas 
van technologie sinds de introductie van de smartphone.

Niettemin, een jubileum als dat van de federatie van technologiebranches is 
een goede aanleiding om het heden te duiden aan de hand van de geschiedenis 
en op basis van die duiding te kijken naar de toekomst. Het FHI jubileum 
federatiecongres staat in dat kader. 

We gaan eerst eens goed kijken naar de grote lijnen van twee eeuwen aan de 
hand van de begrippen technologie en duurzaamheid. Vervolgens komt aan de 
orde wat op dit moment hot is in is technologieland, het verhaal van Cisco.  
En dan is er het moment dat we als brancheorganisatie kleur bekennen:  
het FHI technologiemanifest 2016-2018. 

Een paar tipjes van de sluier opgelicht. Het zal gaan over de kennisinfrastructuur 
in Nederland. Waar we sterk staan voor het heden en de toekomst, waar we alert 
moeten zijn om onze kracht op peil te houden en waar we kunnen verbeteren. 

Onderwijs onderzoek en arbeidsmarkt blijven de belangrijkste aandachtsgebieden 
wanneer we als bedrijven met de overheid praten, de overheid en de politiek 
proberen te helpen haar weg te vinden naar gezond beleid.

Toekomstgericht wordt dit congres zeker. Wellicht hebben we de premier van de 
toekomst in ons midden. En de Nano Start Up of the Year 2015, dat is zeker een 
enorme belofte voor de toekomst.   

Uiteraard is er ook deze keer voor alle aanwezigen volop gelegenheid mee te 
discussiëren. De aanwezige politici hebben beloofd niet met elkaar in discussie 
te gaan…



15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Inloop in de zaal

15.45 uur Welkom en introductie

15.50 uur  Technologie en duurzaamheid in Nederland 1850-2050 
Professor Harry Lintsen, hoogleraar Technology, Innovation & Society, TU Eindhoven 

16.10 uur     De toekomst van technologie, economie en maatschappij in een tijd van ecosystemen en big data   
Hendrik Blokhuis, Cisco Systems, CTO Europe, Middle East, Africa & Russia

16.30 uur  De stuwende kracht van kennis; het Technologiemanifest 
Aanbieding aan de toekomstige premier van Nederland  
Eric van Schagen, voorzitter FHI, federatie van technologiebranches / CEO Simac Techniek

16.40 uur     Kunnen de drie O’s samen zorgen voor een mooie toekomst?   
Over de rol van Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap en de maakbaarheid van onze toekomst 
De toekomstige premier van Nederland

17.00 uur  Paneldiscussie met:

 Anne-Wil Lucas - lid van de Tweede Kamer voor de VVD 

 Eppo Bruins - lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie (voorheen directeur STW) 
 

 Aaike van Vugt, VSParticle, Nano Start Up of the Year 2015, ondernemer uit de ledenkring

 Robert den Brave, managing director Dräger Nederland/bestuurslid FHI branche Medische Technologie

17.45 uur Technologieborrel
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

de heer          mevrouw

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden DE STUWENDE KRACHT  
VAN KENNIS,
Verleden, heden en toekomst

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mailadres in: marina@fhi.nl. 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38.

Is op donderdag 7 april 2016 aanwezig bij:
(graag aankruisen wat van toepassing is)

  Federatiecongres  
‘DE STUWENDE KRACHT VAN KENNIS’;

 aanvang 15.00 uur

 Technologieborrel;
 aanvang 17.45 uur

 is op 7 april 2016 helaas verhinderd

RSVP vóór 1 april 2016



ROUTEBESCHRIJVING

Postbus 366 · 3830 AK  Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

SOCIËTEIT DE WITTE

PLEIN 24

2511 CS DEN HAAG

POSTBUS 11589

2502 AN DEN HAAG

TEL. (070) 360 79 33

WWW.SOCIETEITDEWITTE.NL

DE NIEUWE OF LITTÉRAIRE SOCIËTEIT DE WITTE LIGT AAN HET PLEIN 24 

Routebeschrijving

Amsterdam A4 tot Prins Clausplein.

Rotterdam A13, vervolgens A4 tot Prins Clausplein.

Utrecht A12 tot Prins Clausplein.

Vanaf het Prins Clausplein:

U volgt de borden Den Haag Centrum over de Utrechtse Baan. Aan het eind van dit stukje snelweg gaat 

u linksaf de Zuid-Hollandlaan op. U zorgt dat u het Malieveld aan uw linkerhand houdt.

Bij de verkeerslichten (T-kruising) linksaf de Koningskade op. Vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf 

het Korte Voorhout op. Hierna tweede straat linksaf de Lange Houtstraat in. Dan rijdt u rechtdoor de 

Pleingarage in waar u uw auto (betaald) kunt parkeren. Aan de andere kant (de Uitgang) verlaat u de 

pleingarage weer en vindt u de Sociëteit de Witte aan de rechterkant. Sociëteit de Witte bevindt zich op 

een loopafstand van circa tien minuten van het NS Centraal Station en van het Malieveld. In de nabije 

omgeving bevinden zich meerdere parkeergarages. Wij adviseren u te parkeren in de parkeergarage 

‘Malieveld’ of ‘Stadhuis’, aangezien de parkeergarage ‘Plein’ vaak lange wachttijden oplevert.
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