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iTanks wil verbinden en vernieuwen. Daarvoor brengen wij onze partners en het 
netwerk graag bijeen om te inspireren, discussiëren, proberen en te innoveren! Tot 
de zomer van 2019 staan de volgende events in ieder geval op de planning. 

Pitch Ontbijt 
Een vaste waarde in de iTanks formule is het Pitch Ontbijt. Tussen 07:30 en 09:30 uur ontmoeten 
vakgenoten uit de hele industriële waardeketen elkaar voor een ontbijt, netwerkonderhoud en 
inspirerende pitches over nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen. Gratis toegankelijk.  

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events 
Zelf pitchen?   : Bezoek itanks.eu/pitch-your-pitch-2019  

 

 

 
iTanks Live! 
Bij iTanks Live! behandelen we actuele onderwerpen met experts, stakeholders en betrokken 
partners. In 2019 zijn de onderwerpen veelal gekoppeld aan de overkoepelende thema’s 
Digitalisering, Arbeid en Innovatie. Soms als discussie, soms als workshop, de vorm staat niet vast. 
Wel staat vast dat we onze partners met een iTanks Live! willen inspireren en informeren. Gratis 
voor partners.   

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events  

 

iTanks Live komt tot stand met hulp van de Provincie Zuid-Holland. 

06-03-19 Special Pitch ontbijt Twente 16-05-19 Pitch ontbijt Rotterdam
27-03-19 Pitch ontbijt Rotterdam @ StocExpo 29-05-19 Pitch ontbijt Noord
04-04-19 Pitch ontbijt Drachten 08-06-19 Special Pitch ontbijt Twente
10-04-19 Pitch ontbijt Rotterdam @ Maint.Next 13-06-19 Pitch ontbijt Amsterdam
18-04-19 Pitch ontbijt Amsterdam 20-06-19 Pitch ontbijt Rotterdam
24-04-19 Pitch ontbijt Noord 26-06-19 Pitch ontbijt Noord
09-05-19 Pitch ontbijt Antwerpen 18-07-19 Special Summer edition Rotterdam

12-03-19 iTanks Live! Risicoprofielen op basis van gedeelde datasets
27-03-19 iTanks Live! Waterstof als transitieenergie @ Stocexpo
09-04-19 iTanks Live! Innovaties en krapte op de technische arbeidsmarkt @ Maint.Next
10-04-19 iTanks Live! Digitalisering in Maintenance @ Maint.Next
11-04-19 iTanks Live! Innoveren is hard werken @ Maint.Next
24-04-19 iTanks Live! Noord De businesscase van innovatie
14-05-19 iTanks Live! Dag van de schone lucht
11-06-19 iTanks Live! Hands on Tooltime en Efficiency
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Innovatiecheck 
Een iTanks Innovatiecheck zorgt voor hands-on ervaring met nieuwe producten en diensten. 
Partners uit ons netwerk stemmen hun noviteiten af met het iTanks netwerk. Dat kan bedoeld 
zijn als sparringsessie bij productontwikkeling, als tastbare update van een nieuw product of als 
thematische demosessie.  

In 2019 zijn de onderwerpen veelal gekoppeld aan de overkoepelende thema’s Digitalisering, 
Arbeid, Innovatie en Tools&Technology. Gratis voor partners.   

Heb je een relevant product voor een Innovatiecheck? Mail contact@itanks.eu.  

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events  

   

iTanks Innovatiecheck komt tot stand met hulp van de Provincie Zuid-Holland. 

 

 

iTanks Expert Forum 
Het iTanks Expert Forum behandelt onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van onze partners. De 
besproken onderwerpen geven sturing aan nieuwe bijeenkomsten en kunnen er toe leiden dat  
partners uit het netwerk worden gekoppeld aan de bezoekers van de bijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten zijn op uitnodiging. 

Details over de event s : Bezoek itanks.eu/events 

 

 

iTanks.eu/events 

  

18-04-19 Innovatiecheck Amsterdam Tools & Technology
07-05-19 Innovatiecheck op locatie Innovaties in Werken op Hoogte (ism NVDO)
28-05-19 Innovatiecheck Rotterdam Ergonomie en Innovatie
29-05-19 Innovatiecheck Groningen Data science
25-06-19 Innovatiecheck Rotterdam Corrosie onder Isolatie Update

01-04-19 iTanks Expert Forum Verhouding eigen en extern personeel op projecten
03-06-19 iTanks Expert Forum Energietransitie en assetmanagement


