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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodigen wij per fractie de woordvoerder duurzaamheid uit voor SHARE 2013 op 

maandag 15 april aanstaande. 

De opzet van de zesde editie van SHARE wordt anders dan dat u van ons gewend bent. 
Ook de locatie is nieuw: het FOX Theater op Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp, met plaats 

voor maximaal200 gasten. 
Thema dit jaar is Back to Basic- Back to Business. Slim ondernemen in Haarlemmermeer 

en de metropoolregio Amsterdam. Concreet samen aan de slag. Inspiratie combineren met 

een praktische aanpak. 

SHARE Masterclass door prof. Gunter Pauli 
De exclusieve setting in het FOX Theater leent zich uitermate goed voor de unieke, 
interactieve SHARE Masterclass door prof. Gunter Pauli; ondernemer, auteur, lid van de 
Club van Rome en docent aan verschillende vooraanstaande universiteiten. 

Gunter Pauli is visionair en aanjager van tal van baanbrekende projecten- over heel de 
wereld. De 55-jarige Belg spreekt zeven talen vloeiend. Zijn filosofie is verrassend, 

prikkelend en altijd positief. De wereld heeft ondernemers nodig - niet één Goliath maar 
duizendenDavids-om duurzame innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. 
Slimme, winstgevende innovaties die gebaseerd zijn op principes uit de natuur. Op basis van 
zijn ervaringen schreef Pauli het boek Blauwe Economie dat al in 36 verschillende talen is 
verschenen. Met tal van concrete bedrijfsconcepten die bewezen werken. 

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Tijdens SHARE 

2013 zal Pauli deze internationale voorbeelden vertalen naar ondernemen in 
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Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam. Het barst van de mogelijkheden. Wat 

kunnen we voor elkaar betekenen? Welke kansen gaan we benutten? 

Maandag 15 april 2013 
15.00-15:30 uur 

15:30- 19:00 uur 
19:00- 20:00 uur 

ontvangst met koffie en thee 
inhoudelijk programma en speeddate 
netwerkborrel met tapas uit de regio 

Voor SHARE 2013 is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Laat ons vóór 22 
februari 2013 weten of u komt via e-mail aan info@sharehaarlemmermeer.ni met 

vermelding van naam en fractie. Dan bent u verzekerd van uw plaats. U ontvangt van ons 

een bevestiging op naam en Gunter Pauli's boek Blauwe Economie, ter voorbereiding op de 

SHARE Masterclass. 
Na 22 februari is het niet meer mogelijk u aan te melden voor het evenement. Wij llen de 

plaats dan aan iemand anders beschikbaar stellen. 



UITNODIGING
Back to Basic - Back to Business!

SHARE 2013 is hèt duurzame netwerk evenement in Haarlemmermeer. Een inspirerende bijeenkomst met een 
ijzersterk programma. Thema dit jaar is Back to Basic - Back to Business. Slim ondernemen in Haarlemmermeer en de 
metropoolregio Amsterdam. Concreet samen aan de slag. Inspiratie combineren met een praktische aanpak. 

SHARE Masterclass door prof. Gunter Pauli 

SHARE 2013 vindt plaats in de kleinschalige theaterzaal van het FOX Theater, met plaats voor maximaal 200 gasten. 
Deze exclusieve setting leent zich uitermate goed voor de unieke, interactieve SHARE Masterclass door prof. Gunter 
Pauli; ondernemer, auteur, lid van de Club van Rome en docent aan verschillende vooraanstaande universiteiten. 

Gunter Pauli is visionair en aanjager van tal van baanbrekende projecten - over heel de wereld. De 55-jarige Belg spreekt 
zeven talen vloeiend. Zijn filosofie is verrassend, prikkelend en altijd positief. De wereld heeft ondernemers nodig - niet 
één Goliath maar duizenden Davids - om duurzame innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Slimme, 
winstgevende innovaties die gebaseerd zijn op principes uit de natuur. Op basis van zijn ervaringen schreef Pauli het 
boek Blauwe Economie dat al in 36 verschillende talen is verschenen. Met tal van concrete bedrijfsconcepten die 
bewezen werken. Wereldwijd zijn er al meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Tijdens SHARE 2013 zal Pauli deze 
internationale voorbeelden vertalen naar slim ondernemen in Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam. Het 
barst van de mogelijkheden. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke kansen gaan we benutten? 



Datum
Maandag 15 april 2013

Tijdschema 
15.00 – 15:30 uur ontvangst met koffie en thee
15:30 – 19:00 uur inhoudelijk programma en speeddate
19:00 – 20:00 uur netwerkborrel met tapas uit de regio  

Locatie 
FOX Theater www.foxtheater.nl 
Taurusavenue 18 in Hoofddorp [op Park 20|20]
Komt u met het openbaar vervoer? Het FOX Theater ligt op 5 minuten loopafstand, aan de achterzijde van NS station 
Hoofddorp.

Deelnamekosten
De entree is gratis voor genodigden.

Aanmelden
Voor de masterclass is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Laat ons dus snel weten of u komt via e-mail 
aan info@sharehaarlemmermeer.nl. Dan bent u verzekerd van uw plaats. U ontvangt van ons met de bevestiging 
Gunter Pauli’s boek De Blauwe Economie, ter voorbereiding op de SHARE Masterclass. Wilt u het ook doorgeven als 
u niet komt? Dan kunnen wij de plaats aan iemand anders beschikbaar stellen. 

Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sabine Dunnewijk van Zincs Communicatie (020) 416 12 12.

Programma

•	 SHARE Masterclass prof. Gunter Pauli   
Blauwe economie; slim ondernemen in Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam.

•	 SHARENEWZ met regionale, nationale en internationale trends, tips en kansen voor succesvol ondernemen. 
•	 SHARE Speeddate is ontmoeten en verbinden. Regel zelf in snel tempo drie inspirerende afspraken uit het 

SHARE netwerk. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke kansen gaan we benutten? 
•	 Uitreiking SHARE AWARD 2013; een blijk van waardering en stimulering voor een bedrijf uit de regio dat de 

afgelopen jaren uitblonk in duurzaam ondernemen.
•	 SHAREDRINKS Netwerkborrel met tapas uit de regio. 

SHAREHLMRMEER www.sharehaarlemmermeer.nl

SHARE Haarlemmermeer 2013 is een initiatief van:   
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