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Hannover	  Messe	  -‐	  Die	  weltweit	  wichtigste	  Industriemesse	  
Oktober	  2013	  –	  das	  Glashaus	  
	  
De	  belangrijkste	  bèta-‐techniek	  beurs	  
ter	  wereld.	  En	  Nederland	  is	  
partnerland.	  
	  
Van	  7	  tot	  en	  met	  11	  april	  2014	  vindt	  
de	  Hannover	  Messe	  plaats,	  de	  
belangrijkste	  industriebeurs	  ter	  
wereld.	  Gedurende	  deze	  week	  komen	  
bedrijven,	  kennisinstituten	  en	  
overheden	  samen	  om	  elkaar	  het	  beste	  
op	  het	  gebied	  van	  bèta-‐techniek	  te	  
laten	  zien.	  	  
	  

	  
	  

In	  totaal	  bezoeken	  220.000	  mensen	  
uit	  93	  landen	  de	  beurs.	  Dat	  zijn	  dus	  
meer	  dan	  40.000	  bezoekers	  per	  dag.	  
	  
In	  2014	  is	  Nederland	  het	  partnerland	  
van	  de	  Hannover	  Messe.	  Dit	  biedt	  de	  
ongekende	  mogelijkheid	  om	  
Nederlandse	  bèta-‐techniek	  onder	  de	  
aandacht	  te	  brengen	  van	  een	  
wereldwijd	  én	  wereldvermaard	  
publiek.	  ScienceGuide	  en	  het	  Platform	  
Bèta	  Techniek	  willen	  de	  Nederlandse	  
excellente	  bèta-‐techniek	  op	  een	  
bijzondere	  manier	  aan	  de	  wereld	  
tonen.	  

De	  Glassroom	  wordt	  das	  Glashaus	  
In	  2014	  pakken	  het	  Platform	  Bèta	  
Techniek	  en	  ScienceGuide	  wederom	  
de	  handschoen	  op	  om	  –	  samen	  met	  
partners	  –	  de	  wereld	  te	  laten	  zien	  wat	  
Nederland	  voor	  bèta-‐technische	  
kracht	  in	  huis	  heeft.	  En	  omgekeerd	  
laten	  we	  Nederlandse	  stakeholders	  
netwerken	  opbouwen	  met	  
buitenlandse	  toppers.	  	  

	  

In	  maart	  2013	  zetten	  ScienceGuide	  en	  
het	  Platform	  Bèta	  techniek	  samen	  een	  
Glassroom	  op	  het	  Beursplein,	  in	  het	  
kader	  van	  de	  International	  Summit	  on	  
the	  Teaching	  Profession.	  In	  deze	  
‘school	  van	  glas’	  gaven	  de	  beste	  
docenten	  van	  Nederland	  les.	  Ook	  vond	  
het	  officiële	  slotdebat	  van	  de	  
internationale	  onderwijstop	  plaats	  in	  
de	  Glassroom,	  met	  onder	  meer	  
secretaris-‐generaal	  José	  Ángel	  Gurría	  
van	  de	  OECD	  en	  voor	  Nederland	  
minister	  Bussemaker	  en	  
staatssecretaris	  Dekker.	  Ook	  de	  
Amerikaanse	  onderminister	  Kanter	  zat	  
in	  het	  panel.	  	  
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In	  april	  2014	  brengen	  ScienceGuide	  en	  
het	  Platform	  Bèta	  Techniek	  de	  
Glassroom	  naar	  Hannover.	  Met	  de	  
Glassroom	  bieden	  we	  letterlijk	  en	  
figuurlijk	  ruimte	  aan	  de	  Nederlandse	  
bèta-‐techniek	  top:	  zowel	  onderwijs,	  
als	  onderzoek	  als	  industrie.	  Nederland	  
techniekland	  staat	  bekend	  als	  ‘slim’,	  
‘jong’,	  ‘open’	  en	  ‘creatief’.	  Rondom	  
deze	  kernwoorden	  krijgen	  
Nederlandse	  bedrijven	  en	  instellingen	  
de	  mogelijkheid	  om	  hun	  boodschap	  
extra	  voor	  het	  voetlicht	  te	  brengen	  -‐	  
zowel	  door	  programmering	  in	  de	  
Glassroom	  als	  met	  stands	  onder	  de	  
Glassroom.	  Want:	  we	  plaatsen	  de	  
Glassroom	  letterlijk	  op	  hoogte,	  zodat	  
onder	  de	  Glassroom	  ruimte	  is	  voor	  
instellingen	  en	  bedrijven	  om	  hun	  
excellentie	  te	  delen	  met	  de	  
buitenwereld.	  En:	  op	  deze	  manier	  
torent	  de	  Glassroom	  boven	  alle	  
deelnemers	  uit	  en	  is	  deze	  letterlijk	  het	  
hoogtepunt	  van	  de	  Hannover	  Messe.	  
	  
De	  inhoud	  
In	  de	  Glassroom	  bieden	  ScienceGuide	  
en	  het	  Patform	  Bèta	  Techniek	  vijf	  
dagen	  lang	  een	  stevig	  inhoudelijk	  
programma.	  De	  Messe	  wordt	  
traditiegetrouw	  geopend	  door	  de	  
bondskanselier	  en	  de	  regeringsleider	  
van	  het	  partnerland.	  
	  

	  
	  

Uiteraard	  nodigen	  we	  Bondskanselier	  
Merkel	  en	  Premier	  Rutte	  uit	  om	  in	  de	  
Glassroom	  de	  schoolbel	  te	  luiden,	  net	  
zoals	  minister	  Kanter	  (VS)	  en	  minister	  
Bussemaker	  dat	  afgelopen	  maart	  

hebben	  gedaan.	  Dat	  in	  aanwezigheid	  
van	  een	  gerobotiseerde	  Frau	  Antje.	  
	  

	  
	  

De	  inhoud	  van	  de	  Glassroom	  loopt	  
langs	  vijf	  lijnen	  waarin	  Nederland	  een	  
wereldwijde	  reputatie	  van	  excellentie	  
in	  high	  tech	  en	  kennis	  geniet:	  
	  
• Talentontwikkeling	  
• Duurzaamheid	  
• Creativiteit	  
• Nano	  
• Energie	  
	  
Elke	  dag	  staat	  één	  van	  deze	  thema’s	  
centraal	  als	  focus	  op	  innovatie.	  
	  
Daarnaast	  staat	  elke	  dag	  een	  van	  de	  
toonaangevende	  Nederlandse	  kennis-‐	  
en	  high	  tech	  regio’s	  centraal:	  
	  
• Eindhoven	  
• Rotterdam	  
• Amsterdam	  
• Twente	  
• Limburg	  
	  
Ook	  wordt	  elke	  dag	  een	  speciale	  gast	  
in	  de	  spotlight	  gezet,	  een	  ‘kennisheld’	  
die	  iedereen	  aanspreekt.	  Denk	  aan	  	  
André	  Kuipers,	  Robbert	  Dijkgraaf,	  
Andre	  Geim	  of	  Neelie	  Kroes.	  Maar	  ook	  
een	  topindustrieel	  als	  Ab	  van	  der	  
Touw	  (Siemens)	  of	  een	  ‘intellectuele’	  
Nederlandse	  voetballer	  in	  Duitsland	  
als	  Klaas-‐Jan	  Huntelaar.	  
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Elke	  dag	  wordt	  zodanig	  ingevuld	  dat	  er	  
een	  divers	  programma	  is	  waarbij	  
Nederland	  het	  beste	  van	  zichzelf	  laat	  
zien,	  met	  als	  accenten	  het	  thema,	  de	  
regio	  en	  onze	  held	  van	  die	  dag.	  	  
	  
Daarnaast	  treden	  we	  in	  overleg	  met	  
de	  Nederlandse	  standhouders	  op	  de	  
rest	  van	  de	  beurs	  om	  -‐	  wanneer	  
opportuun	  -‐	  ook	  te	  participeren	  in	  het	  
programma	  van	  die	  dag.	  Hetzij	  in	  hun	  
eigen	  stand,	  hetzij	  in	  de	  Glassroom.	  Zo	  
kan	  Philips	  tijdens	  de	  ‘Eindhoven-‐dag’	  
worstenbroodjes	  van	  synthetisch	  vlees	  
in	  hun	  eigen	  stand	  aanbieden,	  maar	  
ook	  hun	  CEO	  in	  de	  Glassroom	  laten	  
spreken.	  
	  
Voorbeeldprogramma	  
Om	  een	  idee	  te	  krijgen	  van	  hoe	  zo’n	  
dag	  eruit	  ziet,	  volgt	  hier	  een	  voorbeeld	  
van	  woensdag	  9	  april	  2014.	  De	  focus	  
ligt	  die	  dag	  op	  ‘creativiteit’,	  de	  regio	  is	  
Eindhoven	  en	  we	  zetten	  André	  Kuipers	  
in	  de	  spotlights.	  
	  
We	  beginnen	  de	  dag	  met	  het	  
Brainport	  Frühstück.	  Tijdens	  dit	  
invitation	  only	  ontbijt	  profileren	  we	  
Eindhoven	  in	  zijn	  context	  (HO	  
instellingen,	  bedrijfsleven,	  overheid)	  
en	  binnen	  zijn	  relaties.	  Zo	  nodigt	  
Eindhoven	  bijvoorbeeld	  partnersteden	  
en	  -‐regio’s	  uit	  (München?	  Seoel?)	  en	  
nodigen	  de	  bedrijven	  en	  HO-‐
instellingen	  ook	  hun	  preferential	  
partners	  uit.	  	  
	  
De	  kern	  is	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  
Eindhoven	  toevoegt	  aan	  een	  jong,	  
slim,	  open	  en	  creatief	  Nederland.	  Wat	  
is	  het	  ‘Eindhovense	  eigene’	  aan	  
Nederland?	  Vanuit	  de	  Glassroom	  
wordt	  gedurende	  de	  dag	  concreet	  	  
hierop	  ingegaan,	  bijvoorbeeld:	  
	  

• een	  ‘Eindhoven	  tour’	  over	  de	  
Messe:	  een	  wandeling	  onder	  
leiding	  van	  de	  burgemeester	  en	  de	  
rector	  van	  de	  TU	  Eindhoven	  langs	  
de	  Brabantse	  parels	  

• in	  de	  Glassroom	  bijzondere	  
Eindhovenaren	  die	  vertellen	  over	  
de	  unieke	  publiek-‐private	  
samenwerkingen	  die	  Eindhoven	  
tot	  een	  succes	  maken	  

• lessen	  van	  de	  parels	  van	  high	  tech	  
kennis	  van	  Fontys,	  de	  Design	  
Academy,	  TU/e	  en	  ASML	  

• een	  feestelijke	  afsluiting	  van	  de	  
‘Eindhoven	  dag’,	  met	  de	  
Commissaris	  van	  de	  Koning	  die	  de	  	  
Brabant	  Innovation	  Award	  uitreikt	  
aan	  de	  mooiste	  innovator	  uit	  een	  
Duits	  bedrijf	  met	  een	  vestiging	  in	  
Eindhoven	  

	  
De	  focus	  ‘creativiteit’	  lichten	  we	  op	  
een	  soortgelijke	  wijze	  uit,	  met	  
activiteiten	  die	  hierop	  gericht	  zijn.	  
Bijvoorbeeld	  een	  tour	  over	  de	  Messe	  
langs	  Nederlandse	  creatieve	  clubs,	  een	  
discussie	  over	  het	  belang	  van	  een	  
creatieve	  sector	  voor	  een	  
industriestad	  en	  showcases	  van	  
succesvolle	  Nederlandse	  projecten.	  
Elke	  focus	  heeft	  een	  ‘owner’,	  in	  dit	  
geval	  bijvoorbeeld	  de	  Topsector	  
Creatieve	  Industrie	  samen	  met	  de	  
Hogeschool	  voor	  de	  Kunsten	  Utrecht.	  
	  

	  
Op	  woensdag	  staat	  André	  Kuipers	  in	  
de	  spotlights.	  Hij	  vertelt	  tijdens	  het	  
Brainport	  Frühstück	  bijvoorbeeld	  over	  
het	  schroefje	  dat	  in	  Eindhoven	  is	  
ontwikkeld	  en	  dat	  zijn	  leven	  in	  de	  
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ruimte	  heeft	  gered,	  hij	  geeft	  een	  
rondleiding	  over	  de	  Messe	  en	  doet	  
daarbij	  de	  instellingen	  aan	  die	  hij	  van	  
belang	  vindt.	  Waarbij	  een	  aantal	  
hiervan	  vast	  ook	  uit	  Eindhoven	  komt	  
of	  binnen	  het	  focusthema	  creativiteit	  
valt.	  Uiteraard	  is	  hij	  ook	  de	  slotspreker	  
in	  de	  Glassroom	  voor	  de	  Eindhoven-‐
receptie.	  Speciaal	  daarbij	  zijn	  de	  twee	  
studiebeurzen	  die	  Kuipers	  uitreikt	  aan	  
bijzondere	  buitenlandse	  studenten	  die	  
daarmee	  in	  Nederland	  een	  bèta-‐	  
techniek	  opleiding	  kunnen	  volgen.	  	  
	  
Projectorganisatie	  
Na	  de	  succesvolle	  samenwerking	  
rondom	  de	  Dag	  van	  de	  Excellentie	  -‐	  en	  
vooral	  ook	  de	  Obama	  Summit	  -‐	  
trekken	  het	  Platform	  Bèta	  Techniek	  en	  
ScienceGuide	  wederom	  samen	  op	  in	  
dit	  project.	  Projectbureau	  Gordon-‐
Bennett	  is	  net	  als	  bij	  de	  vorige	  
gelegenheid	  verantwoordelijk	  voor	  
projectmanagement	  en	  uitvoering.	  
	  


