Startevent Lerend Netwerk

Coatings voor medische toepassingen
Mogelijkheden van medische coatings voor uw bedrijf
Datum 13/10/2020
Timing : 10u. tot 12u.
Zoommeeting met breakout sessies

Het lerend netwerk ‘coatings voor medische toepassingen’ brengt coating- en aanverwante bedrijven uit verschillende
sectoren samen om van elkaar te leren. Met dit lerend netwerk willen we een programma aanbieden dat een antwoord
geeft op de noden van de geïnteresseerde bedrijven. Naast theoretische kennis kunt u hier terecht voor netwerking,
workshops, demonstraties van innovaties, inspirerende getuigenissen door voorlopers of experten en voor het uitwisselen
van ervaringen.
Op dinsdag 13/10/2020 organiseren Sirris en Centexbel het startevent van het Lerend Netwerk ‘Coatings voor medische toepassingen’
via een zoommeeting.
Tijdens dit event zullen we het project toelichten en u de kans bieden om thema’s gelinkt aan coating voor medische
toepassingen te suggereren die aan bod zullen komen op de 4 sessies van het Lerend Netwerk in het komende werkjaar.

Programma

10u00

Inleiding:

10u20

Toelichting over het project “Lerend Netwerk voor Medische Coatings”

10u35

Voor welke materialen kunnen coatings een meerwaarde bieden in de medische wereld?
Getuigenis door Jan Daem van Barco over zijn deelname aan een lerend Netwerk

10u45

Breakout sessie:

11u15

Pauze

11u30

De deelnemers worden in groepen verdeeld en discussiëren onder leiding van een moderator over de thema’s
die tijdens de lerende netwerken voor Medische Coatings aan bod kunnen komen.
Conclusies van de breakout sessies

Dit startevent is gratis en toegankelijk voor iedereen. Wenst u erbij te zijn

schrijf u nu hier in!
Hebt u nog vragen, neem gerust contact op met

Sirris

Centexbel

Patrick.cosemans@sirris.be

Myriam.vanneste@centexbel.be

Hilde.krikor@sirris.be

Hilde.beeckman@centexbel.be

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 16 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie
in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van
Agentschap Innoveren & Ondernemen.
#industriepartnerschap #sterkondernemen

