
RDM COMPOSIETEN BIJE

26 MAART, RDM CAMPUS ROTTERDAM

Ondersteund door:   

 

 

Composieten 
Een middag voor in

 

 

Op donderdag 26 maart organiseert RDM Center of Expertise een bijeenkomst over composieten

voor bedrijven en kennisinstellingen die met vernieuwende producten en mat

samenwerking met het InnovatieCentrum Kunststoffen (ICK), Jules Dock Composites en RDM 

Rotterdam wordt u een interactief programma geboden

waar veel te leren valt, ideeën  worden opgedaan en samenwerking 

 

De middag bestaat uit  

• actuele innovatieprojecten

• korte info-sessies waarin 

• matchmaking-sessies waarin raakvlakken tussen producenten, leveranciers, eindgebruikers 

en het onderwijs worden gezocht

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

13.45u-14.15u Ontvangst – Inloop

14.15u-14.30u Opening 

14.30u-14.45u Composiet in 15 minuten

Door dr. ir. Saskia Benedictus

14.45u-15.00u  Toepassing van composiet in civiele projecten

Door William Schutte

15.00u-17.00u Workshoprondes

Verschillende parallelle 

inspectie in toepassingen

matchmakingsessies

Alle workshops worden meerdere keren gegev

17.00u-17:15   Afsluiting met aansluitend borrel 

 

Het programma is kosteloos en het aantal plaatsen is beperkt. 

 

Locatie:  Baai 2, Innovation Dock, RDM

(dit is de zaal met de grote glazen wand, 

Routebeschrijving: zie ook www.rdmcoe.nl

 

 

 

 

 

 

 

RDM COMPOSIETEN BIJEENKOMST 

RDM CAMPUS ROTTERDAM 

       

 

Composieten als veelzijdig materiaal
Een middag voor inspiratie, informatie en matchmaking 

Op donderdag 26 maart organiseert RDM Center of Expertise een bijeenkomst over composieten

n kennisinstellingen die met vernieuwende producten en materialen bezig zijn. In 

samenwerking met het InnovatieCentrum Kunststoffen (ICK), Jules Dock Composites en RDM 

interactief programma geboden. U bent van harte welkom op deze dag 

worden opgedaan en samenwerking wordt gesmeed!

ctuele innovatieprojecten die uitgevoerd worden op RDM CoE;  

sessies waarin kennis over composieten wordt gedeeld.  

essies waarin raakvlakken tussen producenten, leveranciers, eindgebruikers 

en het onderwijs worden gezocht; 

ogramma ziet er als volgt uit: 

Inloop 

Composiet in 15 minuten 

r. Saskia Benedictus, Hogeschool Rotterdam 

Toepassing van composiet in civiele projecten 

Schutte, Gemeente Rotterdam 

Workshoprondes 

parallelle workshops op het gebied van innovatie in composietchemie

in toepassingen, reparatie van composieten materialen

sessies.  

workshops worden meerdere keren gegeven waardoor u niets 

Afsluiting met aansluitend borrel  

Het programma is kosteloos en het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via dit 

Baai 2, Innovation Dock, RDM-Kade 59, 3089JR Rotterdam  

glazen wand, na de portiersloge van het Innovation Dock twee keer links)

www.rdmcoe.nl 

 

 

veelzijdig materiaal 

Op donderdag 26 maart organiseert RDM Center of Expertise een bijeenkomst over composieten 

erialen bezig zijn. In 

samenwerking met het InnovatieCentrum Kunststoffen (ICK), Jules Dock Composites en RDM CoE 

U bent van harte welkom op deze dag 

smeed! 

essies waarin raakvlakken tussen producenten, leveranciers, eindgebruikers 

in composietchemie, 

van composieten materialen en 

en waardoor u niets hoeft te missen. 

Aanmelden kan via dit formulier.  

Dock twee keer links). 


